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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 19 augustus 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 8 jrg 7 

loopt van 10 september t/m 14 oktober 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 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 Samenzang  

 Emmer-Compas   Pastoor Okonek 10.00 Dames en Heren 

dag 30 & 31 juli 18e zondag d.h. jaar tijd koor 

zaterdag Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames en Heren 

zondag Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Volkszang 

dag 6 & 7 augustus 19e zondag d.h. jaar tijd koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 M. Bruinewoud 

zondag  Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Heren 

 Klazienaveen  
Poolse viering 

Pastoor Okonek 14.00  

dag 13 & 14 augustus 20e zondag d.h. jaar tijd Koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 M. Bruinewoud 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames en Heren 

zondag Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Dames 

 Zwartemeer Pastor Mielnik 10.00 Volkszang 

dag 15 augustus Maria ten Hemelopneming tijd Koor 

maandag Emmer-Compas 
MHvD 

 19.00 Dames en Heren 

dag 20 & 21 augustus 21e zondag d.h. jaar tijd Koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames 

zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.30 Samenzang  

dag 27 & 28 augustus 22e zondag d.h. jaar tijd Koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00 Gemengd koor 

zondag Emmer-Compas Pastor Mielnik 10.00 Dames en Heren 

dag 3 & 4 september 23e zondag d.h. jaar tijd Koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00 Gemengd koor 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Heren 

zondag Klazienaveen        Pastoor Okonek 09.30 Jesus Freaks 

 Emmer-Compas   
Livestream 

Pastor Mielnik 10.00 Dames en Heren 

 Klazienaveen 
Poolse viering 

Pastoor Okonek 14.00  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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In augustus zijn er voor de locaties 
Emmer-Compas, Zwartemeer en Barger-Compas  

geen ouderenvieringen. 
 

dag locatie   voorganger  tijd 

03 aug Klazienaveen Dillehof Pastoor Okonek 14.30 

16 aug Klazienaveen  Kerk Pastor Mielnik 14.00 

06 sept Emmer-Compas Kerk Pastoor Okonek 14.00 

07 sept Klazienaveen Dillehof Pastor Mielnik 14.30 

08 sept Barger-Compas Kerk Pastoor Okonek 14.00 

 
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 
H. Kuhl        tel: 06-57504680 
 

 

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. 
 

OUDEREN VIERINGEN 

Week 29 18 juli  t/m  24 juli Pastoor Okonek 

Week 30 25 juli t/m 31 juli Pastoor Okonek 

Week 31 01 aug t/m 07 aug Pastoor Okonek 

Week 32 08 aug t/m 14 aug H. Kuhl 

Week 33 15 aug  t/m 21 aug Pastor Mielnik 

Week 34 22 aug t/m  28 aug Pastor Mielnik 

Week 35 29 aug t/m 04 sept Pastor Mielnik 

Week 36 05 sept t/m 11 sept Pastoor Okonek 

Week 37 12 sept t/m 18 sept Pastoor Okonek 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 
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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. 
 

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. 
 

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. 
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COMMUNIE THUIS 
 

Het is weer mogelijk om de Communie thuis te ontvangen, maar u dient 
hiervoor wel contact op te nemen met één van de Pastores. 
 

Pastoor Okonek   tel: 06-34905233 
Pastor Mielnik    tel: 06-15153010 
 

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 
  

 

 
 

FAMILIEBERICHTEN  
 

In onze Parochie Maria, Hertogin van Drenthe is op 8 juli opgenomen 
 

Hender Johannes Willem Rolfers 
Hender 

 

Hender is het broertje van Abel. Aansluitend aan de doop was de 
huwelijksviering van hun ouders  
 

Jan-Willem en Jessica Rolfers-Goris 
 
 

Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk samen. 
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WOORD VAN DE PASTOR - WAT DE BIJBEL ZEGT OVER VAKANTIE 
 

Yes! Maanden naar uitgekeken! Op vakantie! Spaanse zon aan het strand, of 
toch op de camping in Frankrijk? Of blijf je lekker thuis? Heel veel plezier 
alvast, geniet ervan! Tot rust komen, tijd voor elkaar. Wat zegt de Bijbel 
eigenlijk over vakantie? Nou, helemaal niets! Vakantie bestond toentertijd 
tenslotte nog niet. Maar de Bijbel zegt wel iets over rust houden. En veel ook!  
 

Rust wát uit 
Jezus en de apostelen zijn druk bezig met preken, onderwijzen, werken. Er is 
nog genoeg werk te doen, maar Jezus vertelt hen: ‘Rust wat uit’. Hij stuurt ze 
niet op vakantie of iets dergelijks. Nee, Hij neemt ze mee naar een rustige plek 
om even tot rust te komen en nieuwe kracht op te doen. Opvallend is dat Jezus 
zegt: rust wat uit. Oftewel: rust met mate. Altijd vakantie vieren is ook niet 
goed. De gewone taken moeten straks ook weer gewoon worden opgepakt. 
De rust is vooral bedoeld om daarna weer met nieuwe energie en kracht aan 
de gang te kunnen. Rusten om toegerust te worden, voor de taak die God je 
heeft gegeven. 
 

Je mag rusten en ervan genieten!    
Er is absoluut niets mis met hard werken. Maar er is ook zeker niets mis met 
een beetje rust. Geniet ervan! Zoals we net in het voorbeeld al zagen met 
Jezus, geeft Hij ons ook die rust. Hij gunt het ons van harte en weet dat wij het 
allemaal nodig hebben. Jezus rustte zelf tenslotte ook weleens uit. En God 
ook, daaraan hebben wij de zondag als rustdag te danken. God heeft zondag 
aan ons gegeven, want zondag is onze beloning voor onze harde werken! 
Geniet ervan! 
 

En als je geen rust kunt vinden? 
Ben je misschien over je grenzen gegaan, of voel je te veel druk van binnen of 
buitenaf? Is de rust ver te zoeken? Ook dan is God er voor je. Want Hij kent 
jou van binnen en van buiten. Hij weet het als je geen rust kunt vinden en 
waarom. Je mag Hem om hulp vragen om dat wel te vinden, bij Hem! Dus ook 
op vakantie: neem Hem mee, dan vind je pas echt rust. 
 

Aan de slag! 
Hoe ga jij echt tot rust komen in je vakantie? 
En hoe ga jij ervan genieten? Maak eens een 
lijstje met dingen waar je echt naar uitkijkt en 
van gaat genieten en een lijstje met dingen 
waar je van gaat uitrusten. Misschien is dit 
wel hetzelfde lijstje. Zo haal je nog meer uit 
je vakantie: rust en genot, precies datgene 
wat God ook jou gunt! 
 

Namens Pastoor Okonek wens ik u allen een hele fijne vakantie! 
 

Pastor Mielnik 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Zomervakantie: voor veel mensen is dit een 
heerlijke tijd. Even niets hoeven, geen 
wekker hoeven zetten. Niet hoeven rennen 
om de kinderen op tijd op school te krijgen, 
maar vooral genieten van de zon. 
Maar voor andere mensen is dit juist een 
moeilijke tijd. Iedereen is op vakantie, de 
gewone wekelijkse activiteiten vallen stil. 
Ook in onze kerken is dat te merken: geen 
door de weekse viering, geen ouderenvie-
ring, geen koffie drinken en zelfs minder 
weekend vieringen. 
Toch hopen wij dat voor iedereen God wel 
nabij is, want Hij is nooit op vakantie. Hij is er altijd. Voor u, voor jou, voor mij. 
Ook het parochiebestuur heeft even vakantie en we hopen in september vol 
enthousiasme en misschien wel met nieuwe ideeën, nieuwe inzichten aan de 
slag te gaan. Geniet van de zon, waar u ook bent! 
 

NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

De afgelopen maand zijn de brieven voor de verlenging van 
de graven, waarvan het grafrecht per 31-12-2022 afloopt, 
weer verstuurd. Bent u rechthebbende van zo’n graf en heeft 
u deze brief nog niet ontvangen? Neem contact met ons op 
via de parochietelefoon. Mogelijk zijn bij ons niet de juiste 
gegevens bekend. 

In september zullen de rechthebbenden (voor zover bekend) van de graven, 
die in het najaar geruimd gaan worden een brief ontvangen met aanvullende 
informatie (o.a. informatie over de verwachte datum van de ruiming). In de 
meeste gevallen zal alleen het grafteken nog maar geruimd worden; een 
zogenaamde bovengrondse ruiming. 
Heeft u nog wat tijd vrij en draagt u de begraafplaatsen een warm hart toe? Na 
de zomervakantie komt er een drukke periode waarin alle heggen gesnoeid 
moeten worden. Bij deze grote klus kunnen alle begraafplaatsen nog best wat 
extra handen gebruiken. Misschien die van u? 
 

EXTRA COLLECTE MIVA 
 

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania 
Dit jaar vindt in het weekend van 27 en 28 augustus de MIVA-collecte plaats 
in de kerken. Via de parochies wil MIVA graag aandacht vragen voor het 
bereikbaar maken van medische zorg in Tanzania.  
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Outreach-missies 
Het ziekenhuis van pionier Geofrey 
biedt zorg aan mensen in een groot 
gebied in het westen van Tanzania. 
Bijna honderdduizend mensen 
verspreid over 24 dorpen zijn van de 
gezondheidszorg die het ziekenhuis 
biedt afhankelijk. Het ziekenhuis 
doet aan zogeheten ‘outreach’-
missies: doctoren en 
verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen en vertellen mensen 
over hoe ze ziektes kunnen voorkomen. Daarnaast moeten patiënten soms 
met spoed naar het grotere ziekenhuis in Mwanza, omdat het ziekenhuis in 
Sumve geen intensive care heeft.  
 

Bijgestaan door God 
Vervoer is onmisbaar voor het ziekenhuis van Sumve, zowel voor preventie 
als voor noodgevallen. “Door onze samenwerking met het ziekenhuis in 
Mwanza kunnen we steeds meer diensten aanbieden,” zegt Geofrey. “Het 
voelt erg goed dat we mensen uit de gemeenschap 
steeds beter kunnen helpen. We worden bijgestaan 
door God.” 
 

Op www.miva.nl leest u meer over het project van 
Geofrey. Wilt u het project van Geofrey nu al steunen? 
Scan dan QR-code en doneer. Hartelijk dank! 
 

Doneer met uw mobiel 
Scan de QR-code met de camera van uw mobiel en 
doneer via Tikkie.  
 

KLAVERBLAD OP WEBSITE 
 

Het heeft wel even geduurd, maar eindelijk is het ons 
gelukt. Vanaf nu kunt u ook alle Klaverbladen weer 
downloaden vanaf onze website! 
 

Hoewel onze website best verouderd is, hebben we dit in 
ieder geval in orde gemaakt. Vanaf jaargang 1 (2016) 
staan alle nummers op de website. Daarnaast kunt u het 
Klaverblad ook lezen in onze app: mijn RKK – app. 
  

Diverse locaties sturen ook (wekelijks) een nieuwsbrief. 
Misschien ook wat voor u? Zorg dan dat uw mailadres bij 

ons bekend is. 
 En natuurlijk kunt u het Klaverblad (ook) digitaal ontvangen. U kunt uw 
mailadres doorgeven door een berichtje te sturen naar 
leden.mhvd@gmail.com  

http://www.miva.nl/
mailto:leden.mhvd@gmail.com
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GEZAMENLIJKE GEZINSVIERING IN EMMER-COMPAS 
 

Op een zonovergoten zondag, 12 juni is bij 
de St. Willehaduskerk de gezamenlijke 
gezinsviering gehouden met als thema  
“Alles heeft zijn tijd”. De mis werd 
voorgegaan door pastor Mielnik. Hij heette 
ons van harte welkom en was erg tevreden 
over de interland Nederland – Polen!  (2-2) 
Het voorportaal bij de kerk was versierd met 
allerlei klokken, kalenders, horloges, alles 
wat maar met tijd te maken heeft.  
 

Voor de kinderen was er na afloop limonade 
en een koekje, Zij konden zich uitleven op 
een voetbalspel, kleurplaten en knutselwerkjes. De ouderen genoten van de 
zon, de koffie en van elkaar. Het was een gezellige ochtend.  

 
 
 

SCHENKEN PALLETWAGEN 
 

De Oecumenische werkgroep Klazienaveen werd 1 juni verrast door de 
schenking van een palletwagen door dhr. Jan de Wolde, directeur van 
Vossebelt precisiebewerking. Als werkgroep hebben we de palletwagen in 
ontvangst genomen en we zijn hier erg blij mee een  eigen palletwagen te 
hebben die het werk van inzamelen makkelijker maakt. 

 

De werkgroep organiseert 
de inzameling voor 
Oekraïne en daarvoor moet 
alles op pallets gestapeld,  
aangeleverd, ingepakt en 
klaar gezet worden voor 
vervoer. Dhr. de Wolde 
heeft inmiddels ook al een 
aantal euro pallets 
geschonken en we zijn hem 
hier dan ook dankbaar voor. 
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INZAMELING VOOR OEKRAINE DOOR DE OECOMENISCHE  
WERKGROEP KLAZIENAVEEN 

 

Even de laatste stand van zaken over de inzameling voor Oekraïne. Alles van 
de laaste inzameling van 14 juni is nu ook op transport naar Oekraïne en daar 
zijn we heel blij mee. Daarvoor zijn in de maanden mei en april transporten 
geweest. Alles is in goede harmonie verlopen en in dankbaarheid 
aangenomen. Wij willen dan ook iedereen bedanken die mede door hun 
inbreng en inzet dit mogelijk hebben gemaakt. 
 

De Oecumenische werkgroep wil ook speciaal alle kerken van Klazienaveen, 
Nieuw Amsterdam, Schoonebeek, De Groen van Prinsterer stichting en 
Vossebelt precisie bewerking benoemen. Ook iedereen bedankt die een eigen 
inbreng en inzameling hadden om dit mee op transport te geven. Zij hebben 
allen bijgedragen om de actie tot een succes te maken.  
 

De stichting en organisatie die het uitdeelt in Oekraïne en de mensen in dat 
land zijn ons daar zeer dankbaar voor. Goederen die zo hard nodig zijn om het 
leven in een land van oorlog iets dragelijker te maken. 
 

Maar we zijn er nog niet, er is nog veel te doen en veel nodig en daarom 
organiseren we op maandag 5 september van 18.00 tot 19.00 uur 

weer een inzameling bij de Henricuskerk 
aan de Stellingstraat 4 in Klazienaveen. 

 

Als iedereen deze datum even wil noteren en misschien alvast goederen kan 
verzamelen wat een lange houdbaarheid datum heeft, zou dat heel fijn zijn, 
 

Met vriendelijke groet, Oecumenische werkgroep Klazienaveen 
tel: 06-44720966 

 
 
 

                                                                                                   De volledige 
                                                                                                   productenlijst  
                                                                                                   kunt u 
                                                                                                   vinden op de   
                                                                                                   facebook- 
                                                                                                   pagina van  
                                                                                                   onze parochie. 
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KINDERPAGINA 
 

Maak een mooie vakantietekening op de puzzel afbeelding. Knip het uit langs 
de buitenste dikke rand. Plak het op stevig papier/karton. Knip daarna de 
puzzelstukjes uit en puzzelen maar. 
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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  
 
 

  
 
COÖRDINATIETEAM 
Mailadres: joseph.mhvd@gmail.com 
 
Bennie Gustin 0591-349833 
Johan Harbers   06-15185068 
Marja Grummel  0591-348843 
 
 
CONTACTPERSONEN 
Beheerder begraafplaats: Henk Harmes  06-22480061 
 
 
REDACTIE EN LOCATIEBUREAU  
Mailadres: lb.joseph.mhvd@gmail.com  
of in de brievenbus van de pastorie   
 
 
CONTACTPERSOON BEZORGING 
Truus Dijck     06-16387733 
 
 
 
 
 
 

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

Zaterdag 23 juli 
Annie Greve-Gepken, fam. Nijzing-Heller, Henderikus Johannes Alers, Jan 
Berend Suelmann, Maria Gezina Schulte-Gepken, Maria Aleida Bruns-Pol, 
Geert Knol. 
 

Zondag 7 augustus 
Annie Greve-Gepken, Gerhard Heinrich Lübbers, Henderikus Johannes Alers, 
Jan Berend Suelmann, Jo Robben, Maria Gezina Schulte-Gepken, ouders 
Pruim-Tiben, ouders Tubben-Keizer, Wim Wehkamp, Maria Aleida Bruns-Pol, 
Geert Knol. 
 

Zondag 14 augustus 
Jan Berend Suelmann, Maria Gezina Schulte-Gepken, Henderikus Johannes 
Alers, ouders Feringa-Hake, ouders Heller-Benes, Maria Aleida Bruns-Pol, 
Geert Knol. 
 

Zaterdag 20 augustus 
Fam. Linnemann-Drees, fam. Nijzing-Heller, Gert Hartmann, Jan Berend 
Suelmann, Lies Griemink-Schulte, Lies Lingenaar-Hogelink, Maria Gezina 
Schulte-Gepken, overl. fam. Bernard Heinrich Hake, Maria Aleida Bruns Pol, 
Geert Knol, Henderikus Johannes Alers. 
 

Zaterdag 3 september 
Annie Greve-Gepken, echtpaar Vedder-Wehkamp, Gerhard Heinrich Lübbers, 
Maria Gezina Schulte-Gepken, Marian Wittendorp-Heller, ouders Berends-
Lippold, ouders Suelmann-Berends, Wim Wehkamp, Henderikus Johannes 
Alers. 
 

KOSTERS 

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

OUDERENVIERING 

 
Donderdag 8 september 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. 
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Van harte 

feliciteren 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden            op donderdag 30 juni 
 

Maria Aleida Bruns-Pol 
Leida 

 

in de leeftijd van 83 jaar. 
 

Op woensdag 6 juli was de eucharistieviering met aansluitend het afscheid in 
het crematorium in Emmen 
 

op maandag 4 juli 
 

Johann Gerhard Knol 
Geert 

in de leeftijd van 75 jaar. 
 

Op zaterdag 9 juli was de afscheidsviering waarna de crematieplechtigheid in 
besloten kring heeft plaats gevonden. 
 

We wensen beide families heel veel sterkte en kracht toe! 
 

JARIG IN DEZE PERIODE  
 

31 juli  Mw. M. Robben-Scholte 
 

02 aug  Dhr. B.H.W. Hartmann 
03 aug  Mw. M. Veringa-Borgmann 
06 aug  Dhr. H.M. Hindriks 
08 aug   Mw. M.C. Wielage-Hake 
13 aug  Mw. E.T. Hartmann-Bruins 
15 aug  Mw. J.M. Thole-Gosevoort 
27 aug  Mw. M.H. Lübbers 
29 aug  Mw. M.G. Menzen-Kuhl 
 

02 sep  Dhr. J.B. Heller 
05 sep  Dhr. A. Peters 
08 sep  Dhr. B.H. Menzen 
 

FELICITATIES 

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

Beste parochianen van de locatie St. Joseph, 
vanuit de locatieraad willen wij graag leden van onze locatie die ernstig en/of 
langdurig  ziek zijn een kaartje sturen. Is er iemand binnen uw familie en/of 
kennissenkring ziek en tot onze locatie behoort? Dan verzoeken wij u 
vriendelijk dit aan ons door te geven. U kunt dit op de volgende wijze doen: 

➢ Door een email te sturen naar: lb.joseph.mhvd@gmail.com 
➢ Doorgeven aan het locatiebureau deze is elke donderdagavond 

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

pastorie. 
 

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 mail 
adres niet bij ons bekend is. Dus ook voor het doorgeven van uw mailadres 
kunt bovenstaand mail adres gebruiken. 
 

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 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! 
 
 

mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
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NOODKREET 
 

Begin juli hebben de parochianen die in Barger Compascuum zelf wonen een 
persoonlijke uitnodiging gehad voor een bijeenkomst over de toekomst van de 
locatie. Want door gebrek aan vrijwilligers wordt het 
steeds moeilijker om de locatie draaiend te houden.  
 

➢ Kon u er niet bij zijn, maar u heeft wel ideeën? 
➢ Of u wilt weten welke ideeën er besproken zijn?  
➢ Of u wilt best een klus(je) op u nemen?  

 
Laat het weten! 
Dan kan via het coördinatieteam of via de parochietelefoon! 
 

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 mob 06-25555157 
 

VAKANTIESLUITING LOCATIEBUREAU 

 
Het locatiebureau is tijdens de schoolvakantie van 16 juli t/m 28 augustus  
gesloten, uw intenties kunt u in een envelop in de brievenbus van de kerk 
gooien. 

We zijn vanaf donderdag 3 september weer aanwezig 
 

We wensen 

u allen 

een fijne, 

zonnige 

en behouden 

vakantie toe. 
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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 
 
                  Erik Meijer    06-51479189 
Beheerder gebouwen:       Allidus Ahlers  0591-354093 
Secretariaat:            Harry Fecken   06-13468121 
 
 
CONTACTPERSONEN 
Diaconie:              Mariëlle Oost   06-52473357 
Liturgie/gemeenschapsopbouw:  Henk Zwart   0591-351105 
Catechese:             Jannet Dijck   06-50206237 
Beheerder begraafplaats:     Joh Heine    0591-351905 
 
 
REDACTIE EN LOCATIEBUREAU  

Mailadres:   lb.willehadus.mhvd@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Zondag 24 juli  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
ouders de Vries-Twickler, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en 
Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Marlies Snuverink-Sturre, 
Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Henk Sturre, Annie Thole-Wierenga, 
Marlies Unij-Plagge, Ben en Miny Wessel-Bentlage en zoon Gerard, Herman 
Welling. 
 

Zaterdag 30 juli  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga, 
Herman Welling. 
 

Zondag 7 augustus                                                     Barger Compascuum 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard 
Mensink, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny 
Hendriks, ouders Ahlers-Koop en dochter Joke, ouders Welling-Tieben, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Gré van Uem-
Mensink, Herman Spijker, Jan Geert Meijer, Hennie Bredek, Herman Sturre, 
Heinrich Theodor Langen, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Annie Thole-
Wierenga, ouders Welling-Ameln, Herman Harms en Tina Harms-Prinsen, 
Herman Welling, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 13 augustus  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Jozef Sturre, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, 
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven, 
Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga, Herman Heijne en 
ouders Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne Wessel. 
 

Zaterdag 20 augustus                                                 Barger Compascuum 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, overl. 
fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Broer Bentlage en 
Lenie Bentlage-Tieben, zoontje Tonny Bentlage, 
ouders Tieben-de Jonge, Taeke Graafsma, 
Herman Heijnen, Henk Sturre, Johnny Wolters, 
Annie Thole-Wierenga, Marlies Unij-Plagge. 
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Zondag 28 augustus  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Henderikus Herbers, ouders 
Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Marlies 
Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga.  
 

Zondag 4 september 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-
Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny Hendriks, ouders 
Berends-Teiken, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-
Mensink, Lenie Arling, Jan Geert Meijer, Hennie Bredek, Taeke Graafsma, 
Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga, ouders Welling-Ameln, Ben en Miny 
Wessel-Bentlage en zoon Gerard, Herman Harms en Tina Harms-Prinsen, 
voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 25 juli t/m zo 31 juli Margriet Ahlers 0591-354093 

ma 01 aug t/m zo 07 aug René Berendsen 0591-353630 

ma 08 aug t/m zo 14 aug Diny de Roo 0591-351697 

ma 15 aug t/m zo 21 aug José Wessel 06-27369058 

ma 22 aug t/m zo 28 aug Margriet Ahlers 0591-354093 

ma 29 aug t/m zo 04 sept René Berendsen 0591-353630 

ma 05 sept t/m zo 11 sept Diny de Roo 0591-351697 
 

LOCATIEBUREAU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 1 01 aug t/m 06 aug 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 1 01 aug t/m 05 aug 

Groep 2 15 aug t/m 19 aug 

Groep 3 29 aug t/m 02 sept 

do 28 juli Tilda Heine 

do 04 aug Tiny Hogenbirk 

do 11 aug Adelheid Kuper 

do 18 aug Ans Berendsen 

do 25 aug Tilda Heine 

do 01 sept Tiny Hogenbirk 

do 08 sept Adelheid Kuper 
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MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

zo 24 juli Jan Heijnen Harry Fecken 
za 30 juli Marit Gustin Henriëtte Bolk 
za 13 aug Rianne Hoesen + misdienaar Erik Meijer 
ma 15 aug Willie Dijck, Maria ten Hemel Opn Janique Dijck 
zo 28 aug Marit Gustin + misdienaar Ria de Vries 
zo 04 sept Jan Heijnen Harry Fecken 
zo 11 sept WEK-viering  
   

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 4 
Lena Mencke 
Maureen Nie 

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

Gr 1 
Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

01 aug t/m 14 aug 
0591-351081 
0591-353718 

Gr 2 
Greetje Rengers 
Liezet Mouris 

15 aug t/m 28 aug 
0591-354229 
06-49417006 

Gr 3 
Maria Herder 
Ria Loves 

29 aug t/m 11 sept 
0591-352363 
06-18170565 

 

CONTACTMIDDAG  
 

In de maanden juli en augustus is er geen contactmiddag. 
 

Op dinsdag 6 september is weer de eerste 
contactmiddag van het nieuwe seizoen. 
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 
 

MIJN MARIA 

 
In 1978 waren wij op vakantie in Karinthië. Bij ’t VVV zagen wij 
een aankondiging dat er een houtsnijder les gaf. Ik heb mij toen 
opgegeven en ’s avonds ging ik 2 uur naar les. 
  

Op een stuk hout sneed hij voor, hoe ik moest snijden, waar ik 
op moest letten en hoe ik zo’n heel beeld moest opbouwen. 
Na 10 avonden was het Mariabeeld klaar en sindsdien staat 
hij in onze huiskamer en kijk ik er vaak met trots naar.  
 

Jan Bisschop 
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden 
Op zaterdag 2 juli is, overleden onze parochiaan  

Johannes Hermanus Welling (Herman) 
Herman is overleden op vrijdag 1 juli in de leeftijd van 54 jaar. 
Op woensdagavond van 18.30 uur tot 19.00 uur was er gelegenheid 
om te condoleren bij Monuta in Emmen. De crematieplechtigheid 
was in besloten kring.  Dat hij mag rusten in vrede. 

***************************** 
Verhuisd 
Op 30 juni is Tonny Thole-Wilsenis verhuisd van Wikkel 24 
naar Rondweg 97, 7825 TC  EMMEN. 
Tonny, we wensen je een goede tijd op je  nieuwe adres, 
Vrede en alle Goeds. 
******************************** 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER  
 

J.K. Heijnen  EC 25-07-1944 

A.H. Tholen-Hartmann EC 30-07-1939 

M.E. Trechsel-Konen EC 31-07-1942 

H. Hogenbirk EC 01-08-1941 

J.M. van Duijvenbode  EC 05-08-1945 

G. Dijck-Rengers EC 06-08-1936 

Z. Twickler-Middeljans EC 07-08-1934 

B. Over Emmen 11-08-1938 

J.B. Ahlers Schuinesloot 14-08-1940 

A.M.A. Berends-Grummel EC 19-08-1942 

A.M. Bijlsma-Berenzen EC 19-08-1937 

A.J.M. Hooiveld-Behrens Ter Apel 21-08-1927 

M.G. Schuur Weert 21-08-1943 

K.M.G. Fischer-Schepers EC 23-08-1947 

H.J. Arling EC 25-08-1939 

J.B. Geerts EC 26-08-1947 

A.M. Tubben-Kuper Ter Apel 27-08-1941 

C. Hogenbirk-Fuhler EC 29-08-1942 

R. Harms EC 04-09-1941 

B.H. Bruins Barger Compascuum 07-09-1946 

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 op het locatiebureau.  

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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BLOEMETJE VAN DE WEEK 
 

In de jaren van Corona is het bloemetje voor een zieke, of voor iemand die een 
hartelijk gebaar kan gebruiken, lange tijd niet meer uitgereikt. Vanaf het 1e 
weekend in september gaan we weer de bloemengroet in de viering 
meenemen. Dus als u iemand weet voor wie een bloemetje, als gebaar van 
hartelijke aandacht terecht is, dan kunt u dat op zaterdagmorgen doorgeven 
aan de stuurgroep. 

 

ROMMELMARKT & FANCY FAIR 
 

Rommelmarkt en Fancy Fair. 
Dit jaar hebben we voor het eerst de 
rommelmarkt en Fancy Fair op twee 
aparte data gehouden en we kunnen 
niet anders zeggen dan dat het érg 
succesvol is geweest. Zowel de 
rommelmarkt op zaterdag 11 juni, als 
de Fancy Fair op zondag 26 juni, 
waren gezellig druk. Op 11 juni 
hadden we een prachtige dag voor de 
rommelmarkt. Op het grasveld tussen 

de kerk en ons Parochiehuis was het een drukte van belang. Er was weer van 
alles te koop en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Met het weer hadden 
we het niet beter kunnen treffen en de stemming was dan ook opperbest. 
 

Vóór de Fancy Fair aan was eerst de prachtige eucharistieviering waarin onze 
pastoor voorging en waarbij het dames- en herenkoor prachtig hebben 
gezongen. Het was een feestelijke viering ter afsluiting van het werkjaar! 
Daarna was er op het grasveld voor de kerk een gezellige sfeer. Het rad van 
avontuur draaide en draaide en dankzij de vrijgevigheid van heel veel 
ondernemers waren er mooie prijzen te winnen.  

Ondernemers en sponsoren hartelijk bedankt voor jullie gulle gift. 
Hapjes en drankjes waren volop te krijgen. Ook voorbijgangers stopten en 
kwamen kijken wat hier aan de hand was! Er waren optredens van 
verschillende groepen. Maud beet de spits af met leuke dansjes en daarna 
traden zowel ons herenkoor als dameskoor verkleed op met ludieke liedjes. 
  

Ook kregen we nog hoog bezoek uit Rome: drie kardinalen die kwamen kijken 
hoe het geloofsleven in Emmer Compascuum is. Na uitgebreid beraad hebben 
zij de gehele Willehadus gemeenschap tot vrijwilliger van het jaar uitgeroepen! 
 

Tot slot was er een mysterie guest: en dat bleek Williehadus te zijn! 
Al met al waren de rommelmarkt en Fancy Fair zéér geslaagde dagen.  

En ook de opbrengst was fantastisch! De rommelmarkt heeft € 1.072,- 
opgebracht en de Fancy Fair € 1.753,-. Hartelijke dank aan álle vrijwilligers 
en álle aanwezigen voor hun bijdrage.                            Financiële commissie 
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ROMMELMARKT-BELEVING 
 

Daar sta je dan als verkoper op de rommelmarkt bij de afdeling speelgoed.  
Twee jongetjes komen met de portemonnee open, richting mijn kraam.  
‘Wat kost die mevrouw?’ ‘Twee euro’, zeg ik. 
Allebei de jongens willen het graag. Één is net iets 
sneller en betaalt. 
  

Ik geef hem de voetballamp. Begint (zijn broertje) te 
huilen: ‘Ik had hem ook willen hebben en nu………’  
Grote broer pakt zijn lamp en geeft het aan hem. 
‘Maar hij is voor jou, want ik heb het voor jóu gekocht’! 
Een prachtig tafereeltje wat zich gewoon in 2022 
afspeelt voor je kraam.  

Échte broederliefde bestaat! 
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TAXIPASTORAAT 
 

Vandaag mooi ritje naar Badhoevedorp. Ik mag een 
achttal minderjarige asielzoekers ophalen in Ter Apel. 
Daar aangekomen duurt het wederom een hele tijd 
alvorens de medewerkers, de 8 bij elkaar hebben. 
Allemaal jonge knapen van een jaar of zestien uit 
Afrikaanse landen en Syrië. Een half uur later, het 
COA betaald, heb ik ze aan boord en vertrek. 
Halverwege Emmen telefoon: ‘Er zit een verkeerd 

persoon bij’. Dus ik weer terug naar Ter Apel. De tijd loopt en de extra 
kilometers worden wel berekend. Ik zeg voor de grap tegen de medewerkster, 
dat ze vast niet allemaal ‘Jansen’ heten maar de jongedame ziet de humor er 
niet van in.  
 

Met vertraging van ruim een uur weer op weg. Onderweg begint er één over 
te geven in een plastic zak, ik geef hem een verfrissend snoepje maar zo is 
het een lange rit. Daar aangekomen kom ik bij een hotel uit die naast de 
snelweg ligt. Ik vraag me af of ik wel goed zit en vraag de jongeren om even 
te blijven zitten. En ja hoor, heel het hotel afgehuurd. De stroom van 
asielzoekers is dusdanig dat er gewoonweg geen opvangplekken meer zijn. Ik 
drink rustig een kopje koffie met ze en na een half uurtje pauze vertrek ik weer 
richting het Noorden. 
  

Daar pik ik in Coevorden een vader op die met zijn vier dochters een deel van 
het Pieter pad gaan lopen. Ik vraag ze waar ze vandaan komen. Uit Bussum 
en dat is vlak bij mijn geboortedorp Blaricum. We hebben dus mooi even de 
praat. Ik vraag de dochters of ze wel zin hebben om te lopen. ‘Alleen als de 
zon schijnt’, zeggen ze maar het gaat ze duidelijk om de papadag. ‘Geweldig’ 
zeg ik en moeders blijkt inderdaad gewoon thuis te zijn, ik vertel ze dat ik o.a. 
een dochter van twintig heb en dat die me er wel eens fijntjes op gewezen 
heeft dat ik wel eens wat meer met haar mag doen. Dat doe ik nu braaf en de 
meiden vinden het prachtig. Ik zet ze af in Sleen en wens ze een mooie dag 
samen toe. Pa is zichtbaar trost op zijn meiden.  
 

Op naar de stad Groningen alwaar ik een vaste klant, een jonge man in een 
elektrische rolstoel, oppik. Hij bestuurt de stoel met zijn hoofdsteun want hij  is 
geheel verlamd. Hij gaat naar zijn ouders in Oosterhesselen, maar ik pik er 
midden in de stad nog drie op die naar Assen mogen. De hele stad Groningen 
en toe- en afritten liggen overhoop, dus we zijn al drie kwartier bezig om 
Groningen weer uit te komen. In Assen zwaai ik er drie uit en ik verder met 
Lucas naar Oosterhesselen. Hij heeft ruim anderhalf uur in mijn taxi gezeten 
en ik verontschuldig me bij zijn ouders, maar ik kan er zelf weinig aan doen. 
De ouders kennen me en ik zeg Lucas gedag, maar hij heet Bram. Heb ik weer 
zeg ik, de hele tijd heb ik Lucas geroepen, maar dat is dus zijn achternaam. Ik 



 

Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 29 

loop nog even naar Bram Lucas en leg mijn hand op zijn schouder. ‘Sorry man’, 
maar hij lacht en schatert het uit op zijn manier. Heerlijk toch.  
 

Een laatste ritje in Emmen met een man van Marokkaanse afkomst die altijd 
vol zelfspot zit. ‘Ik had gerekend op een mooie vrouw, maar daar komt die kale 
chauffeur weer’ zegt hij. En ik zeg ‘er is er maar één die jou vervoeren mag 
dus kom nu maar snel’. We lachen er hartelijk om en wensen elkaar een mooie 
avond toe. Weer een mooie dag.      

Alle goeds Harry 
 

VAKANTIETIJD 
 

Zodra het warmer wordt, de zon meer schijnt en mensen de buitenlucht 
opzoeken, hangt er een andere sfeer in de lucht. Laten we er van genieten en 
vooral nieuwe energie opdoen voor de herfst en de winter. In de loop van de 
jaren is er ‘s zomers een overaanbod van evenementen. Ieder weekend is het 
wel raak en soms heb je moeite 
om te kiezen waar je met elkaar 
naar toe kan.  
Ook als Willehadlocatie hebben 
we veel gevierd in de afgelopen 
weken, maar nu komt er een tijd 
van rust. Rust die je ook kunt 
vinden in de kerk. Je hoort wel 
van mensen: ‘In de kerk kom ik tot 
mezelf’. En als we tot onszelf 
komen, kunnen we ook weer 
openstaan voor andere mensen. 
In onze Willehadkerk kunnen we, 
in het samen luisteren, bidden en 
zingen, ervaren dat God mét ons 
is. En daardoor voelen we dat we 
horen bij de gemeenschap om 
ons heen én wereldwijd. 
 

U zult dat ook hebben dat u daar waar u in het buitenland ook een mis bijwoont, 
zelfs als u de taal niet verstaat, het gevoel krijgt van herkenbaarheid en 
verbondenheid. Het gevoel dat u zich thuis voelt. 
 

De vakanties beginnen. Een tijd van afstand nemen van de dagelijkse sleur en 
de mogelijkheid om nieuw tegen het leven aan te kijken.  
Wat is écht van waarde? Voor wie ben ik? Met wie leef ik? 
Kom gerust ook in deze vakantietijd naar onze weekendvieringen. U kunt tot 
rust komen in de stilte, in het Woord en het Gebaar en u weet: ‘God is nooit 
met vakantie!’  

U bent altijd welkom. 
                                                                               Locatieraad St. Willehadus 
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KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS 

 

 

 

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

 
 

LOCATIERAAD 
Mailadres:  henricus.mhvd@gmail.com 
 
Frederikus Kuper   0591-314493 
Marleen Bauerhuit   0591-349580 
 
CONTACTPERSONEN 
Catechese:       Gerda Reuvers 
Diaconie:        Ria Bakker       0591-315252 
Gebouwen:      Jan Dobbe       0591-317268 
Liturgie:        Albert Bruinewoud   0591-314698 
 
 

REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU 
Mailadres:  lb.henricus.mhvd@gmail.com 
 
 

CONTACTGEGEVENS UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS 
Website:          www.uitvaartzorgics.nl  
Mailadres:         leden@uitvaartzorgics.nl 
Tel. ledenadministratie:  06-28660516 of 0591-312499  
 
 
MELDEN BIJ OVERLIJDEN 
Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met:  
E. Seubers-Wittendorp   tel: 0591-707101    mob: 06-38965889 of b.g.g. 
H.J. Harmes           tel: 0591-394528    mob: 06-22480061   

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

Zondag 24 juli  
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, Margaretha Gerarda Maria Verdel-Hijdra, Johanna 
Maria Tenfelde-Scherpen, Maria Susanna van Os-Ameln, Harry Peters. 
 

Zaterdag 6 augustus 
Herman Heinrich Tappel, 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, Harry Peters. 
 

Zaterdag 13 augustus 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Herman 
Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Pastoor Swart, Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Lubertus Beukers en 
Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Margaretha Gerarda Maria Verdel-
Hijdra, mw. Peters-Suelmann, Harry Peters. 
 

Zondag 21 augustus 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Johan 
Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons 
Joop en Bennie, 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, Harry Peters. 
 

Zondag 4 september 
Riekie Grijze-Kranendonk, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. ouders Bruins-Arling, Jan Roufs, 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-
Roufs, Joop en Stien Wubkes-Velt. 
 

OUDERENVIERING  
 

Op de woensdagen 3 augustus en 
7 september om 14.30 uur 

is er een viering in de Dillehof. 
 
 

KAARTEN  
 

In juli en augustus hebben we vakantie. 
Op de laatste dinsdag van september beginnen we weer. 
 
U kunt contact opnemen met: 
Tiny Timmerman: 0591-317726 

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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CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 16 augustus is de volgende contactmiddag 
voor ouderen. De eucharistieviering begint om 14.00 uur. 
Aansluitend is er weer gelegenheid tot ontmoeting onder 
het genot van een kopje koffie of thee. 
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt 
u contact opnemen met mij tel: 0591-317060 

 

                                         Iedereen is welkom!                             Leo Mensen 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

25 juli  t/m  31 juli H. Beukers 0591-315725 

01 aug t/m  07 aug A. Peters 0591-313627 

08 aug t/m  14 aug J. Lohuis 0591-313286 

15 aug t/m  21 aug H. Beukers 0591-315725 

22 aug t/m  28 aug A. Peters 0591-313627 

29 aug t/m  04 sept J. Lohuis 0591-313286 

05 sept t/m  11 sept H. Beukers  0591-315725 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 24 juli  G. Tobben 0591-317515 
za 06 aug B. Menzen 0591-316132 
za 13 aug G Timmerman 0591-317726 
zo 21 aug A. Heijnen 0591-315653 
zo 04 sept A. Verdel 0591-312976 
 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 
 

  

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

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                Albert  tel: 06-44720966 

datum Lector Acoliet 

za 24 juli B. Menzen J. Lohuis 

za 06 aug M. Heijnen H. Maatje 

za 13 aug G. Drent S. Karstenberg 

zo 21 aug G. Lambers H. Slip 

zo 04 sept  B. Menzen  H. Maatje 
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden                            07 juni 

                        Mevr. Anna Helena Mara Boerland-Biermans 
90 jaar 
 

                      19 juni 

Mevr. Johanna Maria Tenfelde-Scherpen 
                      78 jaar 
 
            04 juli 

   Dhr. Harry Peters 
            67 jaar 
 

FELICITATIES 
 

In de komende periode worden de volgende parochianen 85 jaar of ouder.  
 
Mw. De Jonge-Heijnen 
Dhr. Schepers 
Dhr. Mensen 
Mw. Klein Douwel-Falke 
Mw. Eikens-Wesseling 
Dhr. Falke 
Dhr. Zwiers 
Dhr. Velde 
Mw. Jonker-Wesseling 
Dhr. Middendorp 
Mw. Maatje-Wessel 
Dhr. Robben 
Dhr. Hassing 
Mw. Schiphouwer-Bernsen 
Mw. Snippe-Heijnen 
Mw. Kuiper-Bruins 
Mw. De Vries-van Ommen 
Mw. Schulte-Többen 
Mw. Kolmer-Sijbom 
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
 
Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via  
e-mail: lb.henricus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het 
locatiebureau. Dit i.v.m. de wet op privacy. 

mailto:lb.henricus.mhvd@gmail.com
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Kerk en Locatiebureau: 
De Hoven 8 
7894 BT Zwartemeer 
Telefoon: 0591-769144 
 

Website:   mariahertoginvandrenthe.nl 
 

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

 

 
COÖRDINATIETEAM ZWARTEMEER 
Mailadres:  antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com 
 
Jan Siebers 
Bertha Heidotting 
 
CONTACTPERSONEN 
Beheerder Gebouwen:    vacant 
Reservering parochiezaal:  Luuk Ronde     tel: 0591-316208 
Catechese:          Marianne Keurs   tel: 0591-349088 
Diaconie:           Jan Siebers     tel: 0591-313282 
Liturgie:           Bertha Heidotting  tel: 06-55335742 
Beheerder begraafplaats:  Richard Valentin   rjgmvalentin@gmail.com 
Fonds Uitvaart Voorziening:  Annet Harms     FUV.mhvd@gmail.com 
 
 
REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU   
Mailadres:      lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com 
 
 
BEZORGING  
Klemstrook 37     tel: 0591-313585 
 
 
KOSTEN MISINTENTIE: € 6,00  
 
 
 

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

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

Zaterdag 23 juli 
Pa en ma Post, ouders Kuhl-Kollmer, ouders Jacob en Mia Santing-Abeln, 
ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, ouders Jo en Trina Kuhl-
Kollmer. 
  

Zondag 31 juli                   
Lies Peters-Heidotting, ouder Kuhl-Kollmer, ouders Tieck-Rocks en kinderen, 
ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, ouders Conen-Thöne, 
Mevr. Wösten-Rass. 
 

Weekend 6/7 augustus                                         (zie onder aan de pagina) 
Herman Lübbers en kinderen, ouders Jacob en Mia Santing Abeln, ouders 
Kuhl-Kollmer, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, mevr. 
Wösten-Rass. 
 

Zondag 14 augustus 
Mieke Bruins-Hoge, Jan Falke, ouders Lippold-Arling, ouders Kuhl-Kollmer, 
ouders Tieck-Rocks en kinderen, ouders Conen-Thöne, Berry Schepers, 
ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, mevr. Wösten-Rass. 
 

Weekend 20/21 augustus                                     (zie onder aan de pagina)  
Adelheid en Heinrich Linneman, ouders Kuhl-Kollmer, ouders Siebers-Siebum 
en zonen Herman en Gerard. 
 

Zaterdag 27 augustus 
Ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, ouders Jacob en Mia Santing-Abeln, Henk 
Lankhorst, Johan Peters en schoondochters Lea en Alie, ouders Siebers-
Siebum en zonen Herman en Gerard, ouders Kuhl-Kollmer. 
 

Zaterdag 03 september 
Ouders Kuhl-Kollmer, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 

Dinsdag 06 september 
Ouders Tieck-Rocks en kinderen. 
 

Weekenden 6 / 7 en 20 / 21 augustus geen kerkdienst(en) in Zwartemeer 
Tijden en welke dag zie voorin het algemeen gedeelte van het Klaverblad. 
 

Misintenties van 6 en 7 augustus worden gelezen in: 
Klazienaveen en Barger-Compascuum. 
 

Misintenties van 21 en 22 augustus worden gelezen in: 
Klazienaveen en Barger-Compascuum. 
 
 
 



Pagina | 36 Zwartemeer Klaverblad 

 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

18 juli t/m 24 juli Jan Siebers 0591-313282 
25 juli t/m 31 juli Tiny Smit 0591-313472 
01 aug t/m 07 aug Luuk Ronde 0591-316208 
08 aug t/m 14 aug Jan Knol 0591-316578 
15 aug t/m 21 aug Jan Siebers 0591-313282 
22 aug t/m 28 aug Luuk Ronde 0591-316208 
29 aug t/m 04 sep Jan Siebers 0591-313282 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 
 

FAMILIEBERICHTEN 

Overleden 

Op 12 juni 2022 

Tiny Wösten-Rass (Maria Katharina) 
In de leeftijd van 77 jaar 

Correspondentieadres De Wieken 28  7891 KK  Klazienaveen 

                     

                      Dat zij mag rusten in vrede 

ACOLIETEN 

23 juli Bertha Heidotting 

31 juli Bertha Heidotting 

14 aug Jan Siebers 

27 aug Bertha Heidotting 

03 sep Jan Siebers 

LECTOREN 

23 juli Jan Siebers 

31 juli Truus Falke 

14 aug Bertha Heidotting 

27 aug Truus Falke 

03 sep Bertha Heidotting 

ZIEKEN- en BEJAARDEN BEZOEK  EN BLOEMENGROET 
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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 
 

                   

Mieke Schepers 
    Beatrix Scheepbouwer 

Tinie Rocks 
 

 

Wijziging in vrijwilligersteam van onze locatie 
In mijn vorige bijdrage heb ik u laten weten dat Tonnie Conen 
gestopt is als contactpersoon voor het onderhoud van de 
gebouwen. Het coördinatieteam gaat de komende tijd in 
overleg met vrijwilligers die nu de onderhoudsklussen doen 
om te zien wie of waar nog nadere hulp gewenst is. Als u 

vragen heeft over het onderhoud of toegang wenst in de kerk voor het 
uitvoeren van een onderhoudsklus dan dient u telefonisch contact op te nemen 
met Luuk Ronde (tel: 0591-316208).  
Als contactpersoon voor de Diaconie stond tot nu toe René Tieck vermeld, 
maar dat bleek onjuist te zijn. De contactpersonen voor Diaconie zijn Bertha 
Heidotting en Jan Siebers. 
 

Reserveren parochiezaal 
Als u de parochiezaal wilt reserveren voor een vergadering of andere 
bijeenkomst dan is het niet voldoende om een briefje achter te laten bij de kerk. 
Ter voorkoming van dubbele afspraken moet telefonisch overleg zijn met Luuk 
Ronde, omdat hij de agenda bijhoudt. Reserveren parochiezaal. Voor een 
vaste avond kan alleen in overleg met Luuk Ronde tel: 0591-316208. 
 

Nieuwe keuken 
Zoals wellicht bekend is onze keukeninrichting en inbouwapparatuur 
beschadigd door een breuk in de warmwaterleiding eind vorig jaar. Helaas 
werd deze schade niet gedekt door een verzekering van onze locatie. 

OMZIEN NAAR ELKAAR OMZIEN NAAR ELKAAR 

BLOEMVERSIERING 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 

mailto:jansiebers@hotmail.com
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Inmiddels is met de hulp van Arie Buizer, Hennie Post, Jan Knol en Luuk 
Ronde een nieuwe keuken geplaatst, zodat we op onze locatiecontactdag 
weer volop gebruik kunnen maken van onze keuken. Bedankt heren voor jullie 
inzet. 
 

Nieuwe custodia 
Op elke eerste dinsdag van de maand is er 
voorafgaand aan de wekelijkse eucharistieviering van 
19.00 uur een stille aanbidding om 18.00 uur en om 
18.30 uur het rozenkransgebed. Bij de aanvang van de 
stille aanbidding plaatst de priester een monstrans op 
het altaar met daarin een grote gewijde hostie. Dit 
wordt ook wel uitstalling van het Allerheiligste 
genoemd. Aan het eind van de stille aanbidding wordt 
de hostie weer uit de monstrans gehaald en in het 
tabernakel opgeborgen.(samen met de ciborie voor de 
kleine hosties). Bij gebrek aan het juiste bewaarobject voor de grote hostie 
werd deze bewaard in een plastic bakje met deksel. Helaas kon de hostie dan 
maar beperkt bewaard worden. Tijdens onze reis aan Lourdes zagen we 
echter in een winkel met allerlei kerkelijke gebruiksvoorwerpen en 
kledingstukken een "doosje voor het bewaren van een grote hostie", ook wel 
sacramentshuisje of custodia genoemd. In overleg met pastoor Okonek is toen 
een custodia gekocht. Deze zal tijdens de viering op onze locatiecontactdag 
worden gewijd en in gebruik worden genomen. 
 

Bedevaart naar Lourdes 
Op dinsdag 7 juni 's morgens om vijf uur 
gingen mijn vrouw en ik samen met nog 23 
andere personen uit de drie andere 
locaties en buurtparochies en onze eigen 
pastoor Okonek met een bus  op weg voor 
een bedevaart naar Lourdes . De eerste 
nacht verbleven we in Nevers. Dat is de 
plaats waar Bernadette op latere leeftijd in 
het klooster is geweest en waar ook haar 
lichaam is opgebaard in een glazen kist. 
Helaas paste de openingstijd de volgende 
dag niet in ons reisschema en hebben we 
helaas haar graf niet kunnen bezichtigen 
wat erg jammer was. Aan het eind van de 
tweede reisdag kwamen we aan in ons 
hotel Lourdes en kon de echte bedevaart 
beginnen. Maar tijdens de twee reisdagen 
kwamen we goed in bedevaartstemming 
door het bidden van de reiszegen. 
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Het Engel des Heren (Angelus Domini) om twaalf uur in de middag en het 
bidden van de rozenkrans en niet te vergeten door het samen zingen van vele 
Maria liedjes en natuurlijk ook het Lourdeslied (Te Lourdes in de bergen).  
 

Elke dag was er een eucharistieviering van onze groep in elke keer weer een 
ander kerkje, ook op de zaterdag bij onze trip naar de Pyreneeën en de dag 
van vertrek om zes uur in de morgen nog een eucharistieviering in de crypte 
(grot met beeld van Maria). Indrukwekkend was de eucharistieviering op 
zondagmorgen in de ondergrondse kerk. Een onvoorstelbaar grote kerk met 
heel veel mensen en priesters uit alle hoeken van de wereld. De dienst was 
goed te volgen op grote schermen en het geluid was perfect evenals het koor 
en de muziek. Bij binnenkomst en vertrek werden de priesters voorafgegaan 
door vaandeldragers van allerlei groepen die deelnamen aan deze dienst en 
ook van onze groep.  
 

Wat ook grote indruk heeft gemaakt was de grote kruisweg. Dit was een 
kruisweg over een stijl bergpad en was niet geschikt voor mensen die slecht 
ter been waren. Pastoor Okonek had aansprekende teksten gemaakt bij elke 
veertien staties. De groep die meedeed aan deze kruisweg onderging als het 
ware zelf ook een kruisweg door het zware bergpad, de aansprekende en 
inspirerende teksten en niet te vergeten de prachtige beelden bij alle staties 
en niet te vergeten de samenzang bij het begin en het slot van de kruisweg. 
 

Elke avond is er om 21.00 uur een processie die start en eindigt bij de basiliek. 
Eigenlijk wordt er tijdens deze processie de rozenkrans gebeden, maar dan 
wel door heel veel verschillende mensen in ook nog eens verschillende talen, 
maar iedereen weet precies wanneer hij / zij mee moet bidden in zijn eigen 
landstaal. En tijdens de processie stond er een echt koor prachtig te zingen en 
kregen ook wij volop de kans om het Ave mee te zingen. Sommigen van onze 
groep zijn meerdere keren naar de processie geweest om mee te doen of om 
te kijken en te luisteren. 

 

We hadden een hele fijne en gezellige groep 
en dat maakte het nog fijner. Van Lourdes hoor 
je meestal  verhalen van mensen die genezen 
van een bepaalde kwaal. Bij ons was echter 
van het tegendeel sprake. Bij thuiskomst 
bleken namelijk veertien van de 26 deelnemers 
besmet te zijn met het coronavirus .  
 

Maar mijn vrouw en ik kunnen u zo'n bedevaart 
van harte aanbevelen. Het was een reis om 
nooit te vergeten.  
                                                                    JS 
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BONIFATIUSPENNING JAN SIEBERS 
 

Misschien was het u al opgevallen; op de 
parochiedag was er een Bonifatiuspenning voor 
een vrijwilliger van alle locaties, behalve voor een 
vrijwilliger van Zwartemeer. Dat was natuurlijk niet 
omdat er in Zwartemeer geen bijzonder betrokken 
vrijwilligers zijn.  
Daarom is op de locatiecontactdag de 
Bonifatiuspenning uitgereikt 

aan Jan Siebers. Ik denk dat dit bijna geen uitleg behoeft, 
want alle parochianen kennen hem wel. Maar toch. Jan is 
een duizendpoot voor de locatie en dat is hij al jaren. Op 
dit moment is hij koster, acoliet, lector en gaat voor bij 
diensten en bij avondwake. Daarnaast is hij 
contactpersoon van de Oecumenische werkgroep en van 
de groep die parochianen bezoekt. Verder is hij 
coördinator op locatie en zorgt voor het archiefbeheer. En 
dan nog de kleine klussen die hij op zich neemt! 
 

 

1. 1871  2. 1920 1921. Peters  3. Theetuin de aole pastorie, Fam Hoogland. 
4. Weiteveen, Wollegras, Het Oude Postkantoor hop.  5. 2005.  6. Joop Fiege. 
7. Addy Engels.  8. 1904.  9. Norit, One Equity Partners (OEP).  
10. Eric van Oosterhout.  11. Rensenpark.  12. China lights. 13. 1954    
14. De Eendracht, Succes Holiday Parcs arena.  15. Berkenrode.  
16. Compascumerdagen.  17. Beatrixhoeve.  18. Jan, Danielle en Sonja. 
19. Café Kamerling. Ti Kamerling, Henk en Lenie Welling.   
20. Zegering Hadders.  21. 1978  22. Scholten Staete.  23. 1964  24. 1969   
25. Jozef en Karol.  26. Mieke Hartong.  7. 1195.  28. 1231, Padua.   
29. Annet Harms.  30. Wegkamp, Bruins.  31. Auto race.  32. J H Lubbers.   
33. Klaverblad.  34. Valke.  35. Gerard en Marietje Hoiting.   
36. Jo, muziekleraar op de huishoudschool. 37. Deuling.  38. Lubbert Nieman.  
39. De Banier en de Praom.  40. Veenweide Rocks. 
 

Misschien zijn er nog dames die bij ons lid willen worden, voor vragen kun je 
altijd bij mij terecht.    

                                        M.v.g. Annelies Winters            06-21673270 
 

 
Wij wensen iedereen een 

       en een weerzien 
    in goede gezondheid. 

KVG-ZWARTEMEER Antwoorden van de 40 vragen KVG kerk-kwis 
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COLUMN VAN DE BISSCHOP- Bonifatius dag Dokkum 
 

Zondag 12 juni vierden we in Dokkum onze patroonheilige 
Bonifatius. Op pinkstermaandag was de viering in Fulda 
waar het comité uit Dokkum wederom te gast was. Het 
tegenbezoek dit jaar bestond niet alleen uit een 
vertegenwoordiging, maar uit een grotere delegatie samen 
met de Stadspfarrer Stefan Buβ en bisschop Michael 
Gerber. Bij zijn installatie als bisschop van Fulda beloofde 
hij mij naar Dokkum te komen. Deze belofte uit 2019 heeft 

hij ingelost.  
 

Pastoor Stefan Buβ ondernam met een groep parochianen een pelgrimstocht 
naar Dokkum. Het bijzondere was dat de groep er een meerdaagse 
wandeltocht van had gemaakt vanaf dinsdag de 7e juni van de Nederlandse 
grens naar Dokkum. Verspreid over vier weektochten afgelopen half jaar 
hebben zij zo’n 580 km gelopen: vanaf de bergen in Hessen-Thüringen  tot de 
lage landen van Drenthe en Fryslân in ons bisdom.    
 

In Dokkum vertrokken we zondag in processie met de relieken vanaf de 
parochiekerk in de stad naar de Bonifatiuskapel. Het was niet een grote groep, 
maar ik sprak de hoop uit dat we bij aankomst bij de kapel wel een groep 
kerkgangers zouden treffen. Toen we de kapel binnengingen kwam er een 
grote teleurstelling over mij. Er zat eigenlijk niemand! Het was werkelijk een 
teleurstelling.  
In zijn preek ging bisschop Gerber in op het leven van Bonifatius. Hij merkte 
op dat deze heilige al eerder in de Friese lage landen was geweest en dat deze 
eerste missie een mislukking was geworden. Toch ging Bonifatius op hoge 
leeftijd nog een keer terug. Hij wilde zich niet bij de mislukking neerleggen. Hij 
bleef leerling ook toen hij al oud was geworden. Hij bleef het proberen. 
  

Ook benadrukte de bisschop dat een christen zich moet laten vormen, en dat 
dat proces nooit stopt. Het kennismaken met andere culturen is ook telkens 
een uitdaging. Bonifatius sprak een taal die enigszins verwant was met de taal 
die destijds hier werd gesproken. De Angelsaksen waren van het vaste land 
naar het Britse eiland getrokken. Maar het verstaan van elkaars culturen is nog 
een andere uitdaging. Die uitdaging gaf de bisschop ons mee. Je verdiepen in 
de cultuur van de ander vraagt werkelijk iets van je. De uitwisseling tussen het 
bisdom Fulda en Groningen-Leeuwarden is dan nog maar een gemakkelijke.  
 

                           + Ron van den Hout bisschop van Groningen – Leeuwarden 
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COLUMN VAN DE BISSCHOP-augustus 
 

Problemen in de politiek acuter dan in de Kerk 
Ik zou niet graag minister zijn, parlementariër of 
medewerker op een ministerie. De crises in de 
woningbouw, de zorg en het onderwijs en nu dan heel 
actueel hoe de aanpak van de stikstofcrisis uitpakt 
voor de boeren, maken me niet jaloers. Als ik al die 
urgente problemen zie, denk ik: “Gelukkig heb ik daar 
geen verantwoordelijkheid voor, want ik zou niet weten 
hoe ermee om te gaan.”  

 

Om de crises op te lossen zal het kabinet met plannen moeten komen. 
Geventileerd via de diverse media is er een enorme maatschappelijk druk die 
een sterke invloed heeft. Het kan erop uitdraaien dat het kabinet de problemen 
gaat bezweren in plaats van fundamenteel oplossen. Nieuwe wetten en extra 
geld om de situatie de baas te worden. Zit daar niet een gevaar in?  
 

Het risico bestaat dat de overheid een zwalkend beleid voert. Ik zal een 
voorbeeld geven. In 2015 kwam het huidige ‘sociale leenstelsel’ tot stand, ook 
wel ‘studievoorschot’ genoemd. De basisbeurs verdween, iedereen kan 
(nagenoeg) renteloos lenen. Het gevolg was dat studenten na hun studie met 
een soms grote schuld blijven zitten. Al vrij snel ontstond hierover een andere 
visie. Het kabinet wil studenten vanaf het collegejaar 2023-2024 weer een 
basisbeurs geven (weliswaar geen hoog bedrag). Weer een nieuw stelstel, 
maar dat betekent wel dat de studenten vanaf 2015 die alleen maar hebben 
kunnen lenen, achteraf gecompenseerd moeten worden. Hup, daar gaan weer 
miljoenen. En ja, weer veel onrust, protesten en verwarring. 
 

Iets van een zwalkend beleid speelt er op dit moment rondom de liturgie. Paus 
Johannes Paulus II en Benedictus XVI hebben meer ruimte geboden voor de 
‘oude mis’. Paus Franciscus draait het weer terug. Hij deed dat nogal resoluut 
en dat heeft mensen die vanuit een spirituele ‘behoefte’ de ‘oude mis’ graag 
vieren, gekrenkt. Ik hoop dat we in de Kerk de continuïteit kunnen bewaren en 
bezig zijn met het dieperliggende fundamentele probleem: de overdracht van 
ons geloof. Dat is iets van de lange adem. 
 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 
 



 

 

Geef mij kracht 
 

 

Trouwe God,  
wat moet ik met een wereld die ik niet zie, 

met een kracht die niet aanwijsbaar is,  
met U als onzichtbare God? 

 

En wat moet ik met mezelf  
als ik anderen in de weg sta en zij mij, 

als we elkaar niet horen en zien? 
 

Liefdevolle God, reik mij aan  
wat mij uit mijn ik-gerichtheid tilt, 

dat ik ook de wereld van de ander kan zien. 
 

Eeuwige God, geef me het inzicht 
en de kracht om stappen terug te doen, 

om ruimte te geven aan de ander. 
 

Nabije God, laat me oefenen om U ruimte te geven, 
want U komt tot mij, Steeds weer. 

Verrassend en confronterend. 
 

Door Uw genade houd ik me staande  
in deze soms zo onbarmhartige wereld. 

Waarin U dan toch opeens zo verrassend  
nieuwe perspectieven opent. 

 

Open dan mijn hart. 
Breng Uw wereld nabij in en door mij. 

Geef me steeds weer de kracht  
om anders te leven, om Uw genade te leven. 

 

Uw wereld in onze wereld.  
Door U in mij. 

Ds. Joachim Stegink 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=86592e8357&e=0d8b16edc4

