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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 23 september 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 9 jrg 7 

loopt van 15 oktober t/m 18 november 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 10 & 11 september 24e zondag d.h. jaar tijd Koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00 Gemengd koor 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Volkszang 

zondag Klazienaveen    
Vrijwilligers dag     

Pastoor Okonek 09.30 Henricuskoor 

 Emmer-Compas  
Oec viering  

Pastor Mielnik &  
Dominee Coster 

10.00 Zingen met 4 + 

dag 17 & 18 september 25e zondag d.h. jaar tijd Koor 

zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Volkszang 

 Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Voorzang Heren 

zondag Klazienaveen        Pastor Mielnik 09.30 Care Free ‘16 

 Emmer-Compas   Pastoor Okonek 10.00 Enjoy  

dag 21 september    

woensdag Emmer-Compas 
Vredeswandeling 
Viering MHvD 

 
Pastor Mielnik 
Pastor Mielnik 

 
18.00 
19.00  

 
 
Dames 

dag 24 & 25 september 26e zondag Vredesweek Tijd Koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 Henricuskoor 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Heren 

zondag Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30 Dames en Heren 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Gemengd koor 

dag 1 & 2 oktober 27e zondag d.h. jaar tijd Koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00 Gemengd koor 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Volkszang  

zondag Klazienaveen    Pastor Mielnik 09.30 H. van Os 

 Emmer-Compas  
Ned-Poolse viering  

Pastoor Okonek &  
Pastor Mielnik 

11.00 Dames en Heren 

dag 8 & 9 oktober  28e zondag d.h. jaar tijd Koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 Henricuskoor 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames 

zondag Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30 Dames en Heren 

 Zwartemeer 
100-jarig jubileum 

Pastoor Okonek 10.00 Gemengd koor 

dag 15 & 16 oktober 29e zondag d.h. jaar tijd Koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Voorzang Dames 

zondag Klazienaveen        Pastor Mielnik 09.30 Jesus Freaks 

 Emmer-Compas   Pastoor Okonek 10.00 Enjoy 

 Zwartemeer 
Maria lof MHvD 

Pastor Mielnik 16.00 Gemengd koor 

 

 
 
 

 
 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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dag locatie   voorganger  tijd 

20 sept Klazienaveen Kerk  Pastoor Okonek 14.00 

28 sept Zwartemeer Kerk Pastor Mielnik 14.00 

04 okt Emmer-Compas Kerk Pastor Mielnik 14.00 

05 okt Klazienaveen Dillehof Pastoor Okonek 14.30 

13 okt Barger-Compas Kerk Pastor Mielnik 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 
 

 

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. 
 

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 
 
 

OUDEREN VIERINGEN 

Week 37 12 sept t/m 18 sept Pastoor Okonek 

Week 38 19 sept t/m 25 sept Pastor Mielnik 

Week 39 26 sept t/m 02 okt Pastoor Okonek 

Week 40 03 okt t/m 09 okt Pastoor Okonek 

Week 41 10 okt t/m 16 okt Pastor Mielnik 

Week 42 17 okt t/m  23 okt Pastor Mielnik 

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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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 
  

 

 

WOORD VAN DE PASTOOR  
 

Beste parochianen, 
In 2016 heb ik met een groep jongeren van het bisdom Groningen-Leeuwarden 
de Wereldjongeren dagen in Krakau bezocht. 
Tijdens mijn vakantie was ik weer in Krakau en kwam de herinnering aan de 
toespraak van Paus Franciscus weer bij mij boven. Die toespraak (tijdens een 
Gebedswake) maakte zoveel indruk op mij dat ik een samenvatting van deze 
toespraak graag met u wil delen: 
 

Op de vierde dag van zijn apostolische reis in Polen heeft de Paus met 1,6 
miljoen jongeren deelgenomen aan de traditionele avondwake van de WJD op 
de Campus Misericordiae in de periferie van Krakau (Brzegi). Nadat hij hand 
in hand door de Heilige Poort van de Campus was gegaan met 
vertegenwoordigers van alle continenten, nam de Paus met de jongeren deel 
aan muziekvoorstellingen in vijf tijden (geloof voor wie twijfelen, hoop voor wie 
ontmoedigd zijn, liefde voor wie onverschillig zijn, vergeving voor wie kwaad 
doen, vreugde voor wie bedroefd zijn), afgewisseld met getuigenissen van drie 
jongeren uit Polen, Syrië en Paraguay. Tijdens zijn lange toespraak die 
regelmatig onderbroken werd door het applaus van 1,6 miljoen opgewekte 
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jongeren, waarschuwde de 
Paus tegen de verlamming die 
“het meest schade berokkent 
aan de jeugd”: die “ontstaat 
wanneer men geluk verwart 
met een divan” waarop “men 
videospelletjes speelt en uren 
voor de computer doorbrengt”. 
Dan worden  jongeren 
“onbezonnen en afgestompt”, 
terwijl anderen in hun plaats 
“over hun toekomst 

beslissen”. “Dierbare jongeren, wij zijn niet ter wereld gekomen om te 
vegeteren, voor een gemakkelijk leventje, om van ons leven een divan te 
maken waarop we inslapen”, zei de Paus. En hij waarschuwde tegen “drugs 
die sociaal aanvaard zijn maar die ons tenslotte verslaafd maken”. “Wanneer 
wij voor comfort kiezen omdat wij geluk verwarren met de 
consumptiementaliteit, dan is de prijs heel hoog: dan verliezen wij de vrijheid.” 
De Paus waarschuwde de jongeren hun vrijheid te verdedigen “en niet toe te 
laten dat anderen over hun toekomst beslissen”.  
 

"Jezus is de Heer van het risico, van wat steeds verder ligt dan hier, vervolgde 
Paus Franciscus. Jezus is niet de Heer van het comfort, van zekerheid en 
gemak. Om Jezus te volgen, is een dosis moed nodig, moet men ervoor kiezen 
de divan te ruilen voor een paar schoenen die u helpen op stap te gaan, op 
wegen waarvan ge nooit droomde en die ge u zelfs nooit had voorgesteld, op 
wegen die nieuwe horizonten kunnen openen”.  Onder de stralen van de 
ondergaande zon, zei de Paus: “God verwacht iets van u (…), God wil iets van 
u, God verwacht u. (…) Hij nodigt u uit om te dromen, Hij wil u laten zien dat 
de wereld met u anders kan zijn. Zo is dat: als ge er het beste van uzelf niet 
inlegt, zal de wereld niet veranderen”.  “Vandaag hebben wij, volwassenen, u 
nodig, om ons te leren samenleven in verscheidenheid, in dialoog, door onze 
verschillende culturen met elkaar te delen, niet als een bedreiging maar als 
een gelegenheid.”  In deze gebedswake nodigde Paus Franciscus de menigte 
ook uit recht te staan en een “menselijke brug” te maken door elkaar de hand 
te geven terwijl zij bidden “dat wij eens en voor altijd zouden begrijpen dat niets 
het bloed van een broeder rechtvaardigt, dat niets kostbaarder is dan de 
persoon naast ons”. Hij vertrouwde aan God ook die innerlijke “oorlogen” toe, 
“de strijd die ieder in zijn binnenste, in zijn hart te voeren heeft”. “Wij gaan niet 
schreeuwen, ruzie maken, vernietigen, zei hij nog. Wij willen de haat niet 
overwinnen door nog meer haat, geweld door nog meer geweld, terreur door 
nog meer terreur. En ons antwoord aan deze wereld in oorlog heeft een naam: 
broederlijkheid, broederband, gemeenschap, gezin.”  
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De gebedswake eindigde met aanbidding toen de nacht inviel, terwijl 
honderdduizenden vlammetjes schitterden in een heel ingetogen menigte. Na 
het vertrek van de Paus, moesten de jongeren doorgaan met waken en ter 
plaatse slapen, tot de slotmis van de WJD  de volgende morgen.  
 

Beste parochianen, 
We staan aan het begin van een nieuw werkjaar. Voor de meeste van ons zit 
de vakantie er weer op en de scholen zijn weer begonnen. Ik hoop dat u 
allemaal een goede zomer hebt gehad, een fijne vakantie en weer uitgerust 
aan het werk of school gaat. Ook in de parochie wordt het werkjaar weer 
opgestart en gaat er weer van alles gebeuren. 
  

Mogen wij geïnspireerd door de woorden van paus Franciscus er met z’n allen 
een vruchtbaar werkjaar van maken. Ik wens u allen ook namens pastor 
Mielnik een gezegend werkjaar toe. 

Pastoor Józef Okonek SChr  
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

De vakantie is voor de meesten alweer voorbij en dat betekent voor 
het parochiebestuur om weer bij elkaar te komen. De onderwerpen 
voor het tweede halfjaar zijn met name het maken van een 
toekomstplan voor alle gebouwen en het maken van de begroting 
voor 2023.  
 

Het Bisdom heeft aan alle parochies gevraagd na te denken of het voor hen 
financieel haalbaar is om over 10 jaar de parochie draaiend te houden met de 
huidige gebouwen. En als dat niet kan, wat moet er dan gebeuren om de 
parochie wel draaiend te kunnen houden. Gezien de bezetting in alle 
gebouwen, is het nodig om bij alle gebouwen te gaan denken hoe wij dat 
gebouw beter kunnen benutten. Want alleen dan is het haalbaar. 
 

Dat vraagt veel creativiteit en inzet om hier een mooi, maar vooral ook sluitend 
toekomstplan rond te krijgen. Al uw ideeën zijn welkom! U kunt ze kwijt bij 
bestuursleden maar ook bij de locatieraad of het coördinatieteam. Denkt u 
mee? 
 

VREDESWEEK - VREDESWANDELING 
 

VREDESWEEK, in deze roerige tijden willen we hier extra 
aandacht aangeven in onze parochie.  
 

Op woensdag 21 september gaan we een vredeswandeling 
organiseren. Vrede willen we allemaal, geen oorlog, geen ruzie, 
geen geweld. Ook dichtbij huis willen we graag Vrede en Alle 
Goeds. Samen vertrekken we om 18.00 uur vanaf onze St. 
Willehaduskerk aan het Hoofdkanaal O.Z. 83 (bij de kerk dus) naar de grens 
in Duitsland om op deze wijze aan te geven dat vrede niet stopt bij een grens 
en dat we graag in vrijheid willen leven, OVER iedere grens.  
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Zaterdag 24 september om 19.00 uur is er een themaviering in 
Emmer-Compascuum en Klazienaveen en  zondag 25 september 
om 9.30 uur in Barger-Compascuum en om 10.00 uur in 
Zwartemeer.  
Tijdens deze viering zal er maar één collecte zijn voor het werk 
van de vredesorganisatie PAX. Wij hopen dat u het werk van PAX 
een warm hart toedraagt.  

 

Samenleven in vrijheid, en samen kunnen we stilstaan en bidden dat het 
hopelijk tot stand kan komen. Iedereen kan meelopen en we hopen dat we met 
een grote groep kunnen gaan. 
 

Lukt het niet om te lopen dan mag het natuurlijk ook op de fiets. Aansluitend is 
om 19.00 uur de viering in de kerk met medewerking van ons dameskoor en 
na afloop is er koffiedrinken in ons Parochiehuis. 

  

Waar:    St. Willehaduskerk  
Wanneer:  woensdag 21 september. 
Hoe laat:  18.00 uur vertrek wandeling 

19.00 uur viering  
19.45 uur koffie  

De viering en wandeling zijn in Emmer Compascuum maar iedereen, jong en 
oud van de hele parochie is van harte welkom. 
 

VREDESWEEK 2022 - VIERING 
 

Van 17 tot en met 25 september is het Vredesweek, met als 
thema ‘generatie Vrede’. Het is een week waarin PAX aandacht 
vraagt voor het bijzondere vredeswerk van mensen die overal 
ter wereld bijdragen aan vrede en verzoening.  
Vrede was voor velen in Europa sinds het einde van de 

oorlogen in Joegoslavië, vanzelfsprekend, maar sinds de Russische inval in 
Oekraïne en de strijd om Taiwan is de wereldorde veranderd. De dreiging van 
een nieuwe wereldoorlog, de sociale ongelijkheid plus de zorgen om 
klimaatverandering dragen bij aan gevoelens van onmacht en onzekerheid. Dit 
geeft ruimte aan een politiek die angst zaait en mensen uit elkaar drijft. Vrede 
kan alleen bestaan als mensen bereid zijn elkaar te ontmoeten en naar elkaar 
te luisteren. Nu vrede weer een actueel thema ook binnen Europa is, is er een 
nieuwe generatie nodig van mensen die zich voor vrede inzetten.  
 

Juist nu we in een samenleving leven waar het er voor elkaar zijn, voor elkaar 
zorgen en elkaar helpen steeds minder lijkt te worden,  is het belangrijk  het 
goede te doen en reddingwerkers en vredebewerkers te zijn. 
Juist nu kunnen we ons laten inspireren door burgers die elders opkomen voor 
vrede. Daarom is de vredesbeweging zo belangrijk. Mogen zij op onze steun 
rekenen. 

VOM-groep 
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NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

Voor de zomerperiode zijn de rechthebbenden van graven, 
waarvan aan het einde van het jaar de grafrechten verlopen, 
aangeschreven. Van de meeste hebben al gereageerd, maar nog 
niet iedereen.  

 

Wanneer wij geen reactie krijgen betekent dat, dat het graf geruimd kan 
worden. We proberen dit ook op het graf aan te geven, maar het is uiteindelijk 
de verantwoordelijkheid van de rechthebbende om te reageren. 
 

De rechthebbenden, die aangegeven hebben, dat zij het grafrecht willen 
verlengen, zullen in september een nota krijgen. Dat geldt niet voor de 
mensen, die ons gemachtigd hebben, want voor hen zal de (eerste) 
overschrijving begin januari plaats vinden. 
 

Na de (eerste) betaling zal de rechthebbende een nieuwe grafakte ontvangen. 
Soms duurt dat even, want we maken niet iedere week grafaktes. Mocht u het 
lang vinden duren, bel ons gerust. Dan weet u zeker dat uw betaling binnen is 
gekomen en dat wij u niet vergeten.  
In september zullen we ook de 
rechthebbenden, waarvan een graf 
geruimd gaat worden, geïnformeerd 
worden over wanneer de ruiming 
ongeveer plaats gaat vinden. 
Tijdens het ruimen kan het zijn dat de 
begraafplaats (voor een korte tijd) 
gesloten is.  
 
 

EMAIL ADRES GEVRAAGD 
 

De computer wordt een steeds breder ingezet hulpmiddel. We communiceren 
steeds vaker per mail. De locaties Barger Compascuum en Emmer 
Compascuum versturen al wekelijks een nieuwsbrief, maar ook Klazienaveen 
en Zwartemeer willen dit (op korte termijn) gaan doen. 
 

Mail is snel en mail is goedkoop en mail is duurzaam. Geen papier, geen 
postzegel en geen bezorgtijd. Op deze manier kunnen wij u steeds beter op 
de hoogte houden. Prettig toch? 
 

Alleen daarvoor hebben wij uw mailadres natuurlijk 
wel nodig. Daarom vragen wij u uw mailadres door te 
geven door een mail te sturen naar 
leden.mhvd@gmail.com 
Dan kunnen wij u nog beter op de hoogte houden.  
 
 

mailto:leden.mhvd@gmail.com


Klaverblad Algemene Informatie  Pagina | 13 

GRENZELOOS GELOOF 
WIARA NIE ZNA GRANIC 

 

Locatie St. Willehadus 
Hoofdkanaal OZ 83 
Emmer-Compascuum 

 

Uroczysta Msza Święta 
następnie 

kawa i ciasto 
oraz przekąski 

 

 ZONDAG         NIEDZIELA 

      OKTOBER PAŹDZIERNIK 

Hoofdcelebrant 
Pastoor 

J. Okonek SChr 

                                 
Concelebrant   

Pastor K. Mielnik 

Heilige Mis    
aansluitend 
koffie met gebak 
daarna hapjes buffet 
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100 JAAR KATHOLIEKE KERK ZWARTEMEER 
 

In Zwartemeer wordt van zondag 9 oktober tot 
en met zondag 16 oktober het 100-jarig 
bestaan van de parochie H. Antonius van 
Padua gevierd. In het huidige parochieblad 
staat het hele programma van de viering van dit 
jubileum vermeld. Het zou heel fijn zijn als we u 
tijdens deze week mogen begroeten bij een van 

de activiteiten. De kerkelijke feestelijkheden beginnen met een plechtige 
eucharistieviering op zondag 9 oktober en wordt afgesloten met een plechtig 
Maria lof op zondagmiddag 16 oktober. Er is een expositie. Er zijn speciale 
activiteiten voor de kinderen van de basisschool en voor de ouderen. Kortom 
een breed en gevarieerd programma. En natuurlijk worden alle vrijwilligers van 
onze parochie niet vergeten. Voor alle vrijwilligers van de vier locaties is er op 
vrijdagavond 14 oktober een speciale avond. Alle bezoekers van de activiteiten 
ontvangen een aandenken aan dit feestelijk jubileum. 
 

ONTMOETINGSDAG IN OOSTERWOLDE 
 

voor mensen die hun partner hebben verloren 
 

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-
Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een Ontmoetingsdag 
voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De 
ontmoetingsdag is dit najaar op DONDERDAG 20 oktober  van 10.00 uur-
15.30 uur in de parochiezaal te Oosterwolde Quadoelenweg 3, 8431 LM.  
 

Het ontmoeten van elkaar staat deze dag voorop, omdat gesprek met mensen 
die een soortgelijke ervaring hebben heel waardevol en helend kan zijn. 
Pastoraal werker Wiebe Mulder, sinds kort voorzitter van de werkgroep, vertelt 
iets over het omgaan met verlies en rouw, ook in het perspectief van het geloof. 
Hij zal ook stilstaan bij de plaats die God daarbij inneemt. De dag wordt 
afgesloten met een korte gebedsviering. Voor koffie/thee en een lunch is 
gezorgd. We verwachten van u een bijdrage in de kosten van € 12,00. 
Desgewenst kunt u iemand uit uw omgeving meenemen. Na opgave ontvangt 
u rond 12 oktober 2022 een programma, Oosterwolde is per bus bereikbaar. 
 

Tot 11 oktober 2022 kunt u zich opgeven bij: 
Bisdom Groningen-Leeuwarden  
Ubbo Emmiussingel 79   9711 BG Groningen 
Tel: 050-4065888     Email: l.winter@bisdomgl.nl 
 

Voor meer informatie kunt u bellen met: 
Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel: 0516-850820    
Dhr. H.J.M. Steentjes, tel: 06-50462220 
Mevr. M.G. Scholte Aalbes-Schomaker, tel: 0599-587331  
Dhr. T. Groen, tel: 0527-202535 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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KINDERPAGINA 
 

Dierendag 4 oktober en het leven van Franciscus om zelf te kleuren. 
De vader van Franciscus verkoopt stoffen, hij is heel rijk. Franciscus heeft 
mooie kleren en veel speelgoed. Op een dag wordt Franciscus heel erg ziek. 
Hij leest in de bijbel dat Jezus veel van arme en zieke mensen houdt. Als hij 
genezen is geeft hij zijn dure spullen terug aan zijn vader en wil leven zoals 
Jezus deed. Dan zegt hij: Dank U God, voor alle lieve mensen, voor de bomen 
en de bloemen en alle dieren. 
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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 10 september 
Maria Aleida Bruns-Pol, Johan Bernard Heller, Henderika Maria Kuhl-Arling. 
 

Zaterdag 17 september 
Hendrikus Johannes Alers, Maria Gezina Schulte-Gepken, Maria Aleida 
Bruns-Pol, Marietje Hartmann, Anna Rolfes-Schiphouwer, Johan Bernard 
Heller, Henderika Maria Kuhl-Arling. 
 

Zondag 25 september                                                                 Vredesweek 
Fam. Nijzing-Heller, Hendrikus Johannes Alers, Maria Gezina Schulte-
Gepken, Maria Aleida Bruns-Pol, Marietje Hartmann, Anna Rolfes-
Schiphouwer, Johan Bernard Heller, Henderika Maria Kuhl-Arling. 
 

Zaterdag 1 oktober 
Gerhard Heinrich Lübbers, Hendrikus Johannes Alers, Maria Gezina Schulte-
Gepken, Wim Wehkamp, Maria Aleida Bruns-Pol, Geert Knol, Marietje 
Hartmann, Anna Rolfes-Schiphouwer, Johan Bernard Heller, Henderika Maria 
Kuhl-Arling. 
 

Zondag 9 oktober 
Annie Greve-Gepken, Hendrikus Johannes Alers, Maria Gezina Schulte-
Gepken, ouders Feringa-Hake, Maria Aleida Bruns-Poll. 
 

KOSTERS 
 

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

OUDERENVIERING 
 

Donderdag 13 oktober 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. 
 

VREDESWEEK 
 

We leven op het moment in een onrustige tijd. In de wereld 
is veel gaande. In het weekend van 24/25 september is er in 
onze parochie een themaviering in alle vier de 
kerken. Hierover kunt u meer lezen in het algemene 
gedeelte van het Klaverblad. 
Ook vindt u hier de aankondiging van de vredeswandeling 
die in Emmer-Compascuum wordt georganiseerd voor alle 

vier de locaties.  Deze wandeling is op woensdag 21 september. Het zou fijn 
zijn wanneer er ook mensen van onze locatie gaan meedoen.                VOM  
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden                        op dinsdag 2 augustus 

Anna Maria Gesina Hartmann 
Marietje 

In de leeftijd van 66 jaar. 
In navolging van de wens van Marietje  

heeft het afscheid in kleine kring plaatsgevonden. 
 
 

Op maandag 15 augustus 

Johan Bernard Heller 
Ben 

 
In de leeftijd van 77 jaar. 

Op zaterdag 20 augustus was de afscheidsplechtigheid waarna de 
begrafenis heeft plaats gevonden op de locatiebegraafplaats. 

 
 

Op vrijdag 19 augustus 

Henderika Maria Kuhl-Arling 
Ria 

 
In de leeftijd van 77 jaar 

Op woensdag 24 augustus was de afscheidsplechtigheid waarna de 
begrafenis heeft plaats gevonden op de locatiebegraafplaats. 

 
We wensen de families heel veel sterkte en kracht toe! 

 

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. 

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

feliciteren 

JARIG IN DEZE PERIODE  
 

13-09 Dhr. J.H. Nusse 
14-09 Dhr. H.H. Zwart 
14-09 Mevr. H.P.A. Kaldenbach-Melis 
17-09 Dhr. F. Arling 
18-09 Mevr. M.B.E. Bos-Trip 
18-09 Dhr. T.K.G. Funke 
19-09   Dhr. J.G. Suelmann 
20-09  Mevr. G.A. Hölscher-Langen  
21-09  Mevr. A.M.E. Hindriks-Harms 
21-09 Dhr. E. Wesselink 
25-09 Dhr. H. Harms 
28-09 Dhr. J.H. Kuhl 
30-09 Dhr. B.H. Berken 
30-09 Dhr. J.H. Berends 
05-10 Dhr. A.M. de Grijs 
06-10   Mevr. M.C. Schoenmaker-Hartmann 
07-10  Mevr. M. Hartmann-Soelman 
07-10  Mevr. A.M.A. Sulmann-Gepken 
11-10  Dhr. H.H. Kuhl 
 

FELICITATIES 
 

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

SAM’S KLEDINGACTIE 

 
Op donderdag 19 en vrijdag 20 oktober is er weer de 
inzameling voor SAM’S kledingactie. Op die dagen kunt 
u uw kleding inleveren bij de garage van de kerk tussen 
16.00 uur en 19.00 uur.  

 

Warm bij u aanbevolen! 
 

 

SCHOONMAAK KERK 

 
Op donderdag 15 september en 20 oktober wordt de kerk 
schoongemaakt. 
 

Heeft u nog wat tijd? Kom gerust ons meehelpen! 
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NOODKREET-AVOND 
 

Verslag bijeenkomst Barger Compascuum 14 juli 2022 
Aanwezig:  Pastoor, 11 parochianen, 2 leden coördinatieteam,  

1 lid parochiebestuur 
 

Na het welkom heten en het gebed werd uitgelegd dat het doel van avond is 
het zoeken naar oplossingen. Hoe kunnen we een geloofsgemeenschap zijn? 
We moeten daarbij niet te groot denken, kleine stapjes is ook vooruit. 
 

Er is uitgelegd wat een coördinatieteam (CT) is en waarom dit veranderd is. 
Een CT zorgt voor de dagelijks gang van zaken. Het parochiebestuur zorgt dat 
voor de financiën en de financiële kant van het gebouw en de begraafplaats, 
ondersteund door het Centraal Bureau. Hierdoor is er meer tijd en ruimte voor 
de locatie om samen gemeenschap te zijn. Omdat het CT maar uit 2 personen 
bestaat is zelfs dat een uitdaging. Zij zijn op zoek naar mensen, die zij voor 
een klus(je) kunnen benaderen; zij hebben een netwerk nodig. 
 

Er wordt aangegeven dat o.a. de jaarvergadering wordt gemist. Verder wordt 
er weinig waardering gevoeld door 
vrijwilligers, waardoor een groot aantal 
mensen gestopt zou zijn. Ook de 
ontwikkelingen rondom de begraafplaats 
hebben de weerstand tegen de Kerk versterkt. 
 

Er is gesproken over communicatie. Er is 
aangegeven dat er meer en beter 
gecommuniceerd moet worden; het beste 
werkt iemand persoonlijk aanspreken. Er 
wordt geconstateerd dat het Klaverblad niet 
altijd (goed) gelezen wordt. 
 

Nadrukkelijk wordt benoemd dat men het 
gevoel heeft dat de binding met de Kerk (het geloof) steeds minder wordt, maar 
dat er in het dorp nog wel een binding gevoeld wordt met het gebouw. 
Belangrijk is dus om vooruit te denken, want op termijn zal het vele werk niet 
meer gedragen kunnen worden door vrijwilligers. Anderzijds liggen er 
misschien ook wel kansen door het dorp bij deze ontwikkelingen te betrekken. 
 

Besloten is om op donderdagavond te zorgen dat er altijd koffie is en iemand, 
waaraan je vragen kunt stellen of waar je ideeën kwijt kunt of bij wie je je als 
vrijwilliger kunt aanmelden. Daarnaast kunnen er “klusjes” gedaan worden, 
zoals het schrijven van (verjaardags-)kaarten of het benaderen van mensen 
voor een specifieke klus. Op deze manier wordt 
het CT ondersteund en kan er een netwerk gaan 
groeien. De eerste keer is donderdag 8 
september. De eerste stap voorwaarts is gezet. 
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SAMENWERKING DAMES– EN HERENKOOR 

 

Met ingang van september zullen het dames- en het herenkoor samengaan. 
In december wordt dit samengaan geëvalueerd en wordt besloten hoe als koor 
verder te gaan. 
 

De dames en heren zullen als koor niet ieder weekend de zang verzorgen. 
Soms zal er samenzang zijn, waarbij enkele heren of enkele dames als 
voorzanger voorgaan. 
 

Een enkele keer zal er een stille mis zijn, waarin de pastoor samen met de 
parochianen de liederen zal zingen uit het weekendboekje of uit de rode 
bundel. 
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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 
Allidus Ahlers  0591-354093   beheerder gebouwen 
Harry Fecken   06-13468121    secretariaat  
 
 
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 11 september 

Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 

Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria Wilhelmina 

Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus 

Welling, ouders Welling-Fehrmann, Henk Scheven, Taeke Graafsma, Joop 

Kaiser, Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga.  
 

Zondag 18 september  

Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, Theo 

Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, 

Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, overl. fam. Kuper-Wolbers, 

Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Taeke Graafsma, 

ouders Tubben-Buurman, Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga. 
 

Zaterdag 24 september                                                               Vredesweek 

Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 

Bé Möller, Jozef Sturre, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina 

Wolthuis-Weghorst, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet 

Deiman-Dekkers, Herman Spijker, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke 

Graafsma, Herman Heijnen, Henk Sturre, Annie Thole-Wierenga, Marlies Unij-

Plagge, Jacobus Adrianus Saris, Stephanus Muller en Leida Muller-Berends. 
 

Zondag 2 oktober                               Pools-Nederlandse viering 11.00 uur 

Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 

Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-

Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny Hendriks, Renk 

Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert 

Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Dinie 

Joosten-Hulleman, Hennie Bredek, Herman Sturre, Taeke Graafsma, Herman 

Heijnen, Annie Thole-Wierenga, ouders Welling-Ameln, Herman Harms en 

Tina Harms-Prinsen, Jacobus Adrianus Saris, voor ouders van ongedoopt 

gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 8 oktober 

Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 

Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria Wilhelmina 

Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina 

Mensen-Ros, Henk Scheven, Broer Bentlage en Lenie Bentlage-Tieben, 

zoontje Tonny Bentlage, ouders Tieben-de Jonge, Taeke Graafsma, Herman 

Heijnen, Annie Thole-Wierenga. 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 12 sept t/m zo 18 sept José Wessel 06-27369058 
ma 19 sept t/m zo 25 sept Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 26 sept t/m zo 02 okt René Berendsen 0591-353630 
ma 03 okt t/m zo 09 okt Diny de Roo 0591-351697 
ma 10 okt t/m zo 16 okt José Wessel 06-27369058 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

MISDIENAAR/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

zo 11 sept WEK-viering  
zo 18 sept Rianne Hoesen Henriëtte Bolk 
za 24 sept Willie Dijck Erik Meijer 
zo 02 okt 11.00 uur Marit Gustin  

Pools-Nederlandse viering 
Janique Dijck 

za 08 okt Rianne Hoesen + misdienaar Ria de Vries 
zo 16 okt Jan Heijnen Harry Fecken 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 1 12 sept   t/m   16 sept 
Groep 2 26 sept   t/m   30 sept 
Groep 3 10 okt     t/m   14 okt 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 2 10 okt t/m 15 okt 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 4 Lena Mencke 
Maureen Nie 
Dorota Maj 

12 sept  t/m   25 sept 
0591-349057 
0591-346365 
06-44353179 

Gr 1 Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

26 sept  t/m   09 okt 
0591-351081 
0591-353718 

Gr 2 Greetje Rengers 
Liezet Mouris 
Gieneke Greevink 

10 okt    t/m   23 okt 
0591-354229 
06-49417006 
06-11702685 

 

LOCATIEBUREAU 

do 15 sept Ans Berendsen 
do 22 sept Tilda Heine 
do 29 sept Tiny Hogenbirk 
do 06 okt Adelheid Kuper 
do 13 okt Ans Berendsen 
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CONTACTMIDDAG  
 

Op dinsdag 4 oktober is er weer een contactmiddag. De middag begint om 
14.00 uur met een viering. Na de viering is er een gezellig samenzijn, onder 
het genot van een kopje koffie/thee. 
 

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

 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 14 OKTOBER 
 

C.G. Dekker-Schoenmakers EC 16-9-1937 
H. Fuhler EC 16-9-1941 
H.J.M. Poppink EC 16-9-1944 
M.A.A. Hulsebos - Thole Emmen 17-9-1944 
A.M. Jansen-Fuhler EC 22-9-1945 
J.H.A. Thole Ter Apel 24-09-1947 
A.W. Spijker-Arling EC 25-9-1944 
M.A. Meijer - Over EC 26-9-1928 
T.A. Geerts - Arends Roswinkel 1-10-1937 
G.A.G. Sturre EC 6-10-1947 
R.A. Depenbrock EC 11-10-1944 
J.G. Helder EC 11-11-1945 
J.C. Rass-van den Berg EC 12-10-1932 

 

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  
 
Overleden 

Op donderdag 20 augustus is overleden onze parochiaan 

Johannes Leonardus Maria Bisschop 

De uitvaartdienst was op donderdag 25 augustus in onze kerk. 

Waarna hij aansluitend, naar zijn laatste rustplaats werd 

gebracht op de natuurbegraafplaats te Mepperdennen 
 

Dat hij mag rusten in vrede. 
 

We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 

FAMILIEBERICHTEN 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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MIJN MARIA 
 

In het begin van de jaren tachtig waren mijn man en ik op vakantie in Sauerland 
aan de Edersee. Een prachtige omgeving waar je heerlijk kon wandelen en 
waar veel bezienswaardigheden waren. Zo gingen we op een dag naar de 

Sperrmauer, bij Waldeck in de buurt.  
Daar was een klein winkeltje met leuke souvenirtjes.  
We vonden het altijd leuk om een aandenken voor onszelf 
te kopen maar ook om onze ouders ergens mee te 
verrassen. Toen ons oog op deze driedimensionale Maria 
viel wist ik meteen dat mijn moeder dit prachtig zou vinden. 
Ze was er heel blij mee en hing hem direct op in de kamer. 
Later is hij beland in de slaapkamer. Toen ze is overleden 
kwam ik hem weer tegen. Ik kon het niet over mijn hart 
verkrijgen om hem weg te doen.  

Ik wist dat ik er weer iemand blij mee kon maken en zo is deze Maria 
afbeelding bij mijn vriendin terecht gekomen.          

Annemiek Peters-Thole 
 

 

VRAAG VAN DE BLOEMVERSIERSTERS 
 

Hallo medeparochianen, 
 

Wij, de bloemversiersters zijn op zoek naar vaste planten die in het voor-
/najaar bloemen zullen geven. Mocht u nog een vaste plant hebben staan die 

over is, zou u deze dan aan ons willen schenken? 
Dan kunnen wij zelf voortaan onze bloemen uit de eigen kerktuin plukken en 

zo de onkosten voor de kerk laag houden bij het versieren van onze kerk. 
 

U kunt contact opnemen met Greetje Rengers tel: 06-37228107 
 

Groetjes de bloemversiersters 
 

OECUMENISCHE STARTVIERING ZONDAG 11 SEPTEMBER 
 

Op zondag 11 september om 10.00 uur, is de 

Oecumenische startviering in onze kerk. In deze 

viering gaan dominee Coster en pastor Karol voor, 

samen met de leden van Werkgroep Eenheid 

Kerken. De zang wordt verzorgd door ‘Zingen met 

Vier’. 
 

In de Bijbel wordt vaak samen gegeten. Gasten 

worden ruimhartig genodigd, want samen eten 

schept verbondenheid.  

WEK 
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Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar 

in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. 

Ook Jezus ging met vrienden en familie 

aan tafel, bij Martha en Maria,  Hij voedde 

een menigte met vijf broden en twee 

vissen, na afloop was er nog meer dan 

genoeg over. Jezus liep mee en ging aan 

tafel met vrienden, die teleurgesteld 

terug naar Emmaüs gingen, pas aan tafel 

herkenden zij Hem aan het breken van 

het Brood 
 

De belangrijkste maaltijd voor ons, Christenen, is het avondmaal van Jezus en 

zijn vrienden op de laatste dag voor zijn dood. Wie aan de Avondmaalstafel 

deelneemt, wie aan de Eucharistie deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus 

Christus. Daar ontvangen wij voedsel in overvloed voor ons innerlijk leven. 

Genade, genoeg om van te leven en te delen, om, in ons dagelijks leven, 

handen en voeten te geven aan onze wereld. 

Bij de oecumenische startviering is één collecte, het doel is op dit moment nog 

niet bekend maar dit zal uitgebreid bekend worden gemaakt in het 

liturgieboekje. 

Na de viering is er koffiedrinken in, 

of bij mooi weer, buiten bij ons Parochiehuis! 

Gastvrij, verwelkomen wij u en jou van harte op 11 september! 
 

SPECIALE EUCHARISTIEVIERING IN WILLEHADUSKERK 
 

Zondag 2 oktober is er om 11.00 uur in onze St. Willehaduskerk een 

Eucharistieviering voor onze- én  de Poolse parochianen. Pastoor Okonek en 

pastor Karol zullen samen voorgaan in deze feestelijke Eucharistieviering met 

als thema: ‘Grenzeloos geloof’. 
 

Het beloofd een prachtige viering te worden waarbij ons dames- en herenkoor 

en parochianen van de Poolse gemeenschap zullen zingen. Aangezien het 

oktobermaand rozenkransmaand is zullen we de viering afsluiten buiten bij 

onze Mariakapel met het lied dat iedereen kent welke taal je ook spreekt:  

‘Te Lourdes op de berge’. 
 

Na de viering is er voor iedereen koffie met Pools gebak en aansluitend 

Poolse- en Nederlandse soep en hapjesbuffet.  

Zie ook de poster in het Algemene informatie gedeelte van dit blad. 

 

Iedereen is bij deze viering van harte welkom. 
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START NIEUW KERKELIJK SEIZOEN 
 

Tijdens het schrijven van dit woordje is er een ware hittegolf in Nederland.  

Velen hebben de koelte opgezocht aan zee, zijn elders op vakantie gegaan. 

of gewoon thuis gebleven. Maar als u het parochieblad ontvangt waar dit 

woordje instaat dan kunnen we met de titel van een lied zeggen: ‘t Is weer 

voorbij die (mooie) zomer’. 
 

Niet iedereen zal het weer ‘als mooi’ ervaren hebben. Sommigen hadden last 

van de warmte die deze zomer ons bracht. Maar behalve het weer kunnen er 

natuurlijk wel ervaringen, periodes geweest zijn die wel heel mooi waren……  

Of misschien stond deze zomer voor u wel in het licht van een afscheid, van 

een ziekte, van een moeilijke periode. Wellicht zijn er mensen die het dan wel 

fijn vinden dat deze zomer voorbij is. 
 

Maar nu het ‘s avonds vroeger donker wordt, voelen wij langzaam maar zeker 

wel weer de overgang naar een nieuw seizoen. In onze parochie- en locatie 

Willehadus merken wij dat zeer zeker. Na een wat rustige periode, zonder 

vergaderingen en besprekingen, begint alles weer op gang te komen. De 

eerste vergaderingen worden weer belegd, de koren zijn begonnen, wij 

hernemen weer ‘het gewone ritme’. Wij staan weer voor een nieuw werkjaar. 

We hopen dat iedereen weer zin en energie heeft om er ‘weer tegen aan’ te 

gaan. Want er gaat weer veel gebeuren in en rondom onze St. Willehaduskerk.  

 

• De Oecumenische Startzondag op zondag 11 september om 10.00 uur 

in onze kerk. 

• De vredeswandeling op woensdag 21 september om 18.00 uur. 

• De Vredesweekviering op zaterdag 24 september om 19.00 uur. 

• En de Pools-Nederlandse Eucharistieviering op zondag 2 oktober om 

11.00 uur. 
 

Ook pastoor Okonek en pastor Karol zetten zich weer met hart en ziel in, voor 
alle parochianen. Om inspirerende voorgangers te zijn, maar wij weten ook dat 
zij niet op alle plaatsen, álles kunnen.  
 

Dat hoeft ook niet, want als wij ‘Samen Kerk zijn’, weten- en merken wij dat er 
heel veel vrijwilligers zijn die, samen met hen, de schouders er onderzetten 
om gezamenlijk de Weg van Jezus te gaan.  

 

Tot gauw in- of bij de kerk. 
 

Locatieraad St. Willehadus 
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TAXIPASTORAAT 
 

Kort geleden voor de 4de keer opa mogen worden 
van wederom een gezonde kleinzoon. Kijk, dat zijn 
die mooie waardevolle geluksmomenten die er 
gewoon kunnen zijn. 

  

Vandaag haal ik in Hoogezand een gezin op die 
een weekendje naar Ponypark Slagharen gaan. Aan 
de straatkant staan twee scoot-mobielen klaar want 

de ouders zijn wat slecht ter been. Een jongen en een meisje staan reeds 
uitbundig te zwaaien terwijl ik de bus aan de kant van de weg zet. ‘Ah, jullie 
hebben er reeds veel zin in’, roep ik en ik krijg meteen te horen in een 
Rotterdams accent dat ze amper geslapen hebben. De hele handel laad ik in 
en de vader neemt naast mij plaats in de bus, op zijn praatstoel blijkt. Hij vertelt 
me te zijn afgekeurd en altijd in de bouw gezeten te hebben en reeds uit een 
eerdere relatie twee oudere kinderen te hebben. Nu is hij bij de jonge bloem 
zoals hij zelf aangeeft die achterin bij de kinderen zit, ze is 10 jaar jonger en 
samen hebben ze deze twee jonge kinderen. Via een goede doel stichting 
mogen ze nu een weekendje naar Slagharen. Ook de fietsen, laptop etc. zijn 
via en puntensysteem via die stichting bij elkaar gespaard. Supermooi dat er 
organisaties zijn die zich inzetten voor de mensen aan de onderkant van de 
samenleving zodat ook zij er eens even eruit zijn. In Slagharen vliegen de 
kinderen de bus uit en kunnen niet wachten om naar de attracties te gaan. Ik 
wens ze heel veel plezier maar dat gaat vanzelf zo te zien, mooi man. 
 

Hup, naar Ter Apel waar 8 asielzoekers verplaatst moeten worden naar Assen. 
De asielzoekers liggen in het gras, voor de poort en het is er inderdaad overvol. 
Het gezin is verteld dat er maar twee stuks bagage per persoon mee mogen 
maar ze hebben veel en veel meer. Eén van de jongens spreekt Nederlands 
en probeert ze van de noodzaak te overreden maar gaat heel lastig. Ik moet 
echter ook weer verder met andere ritten dus begin ook echt aan te dringen 
waardoor er uiteindelijk ook een wat onplezierige sfeer ontstaat maar dat is 
even niet anders. De rest van de bagage moet maar op een later tijdstip. De 
COA-medewerkers zijn zichtbaar blij dat ik ze toch zo snel in de bus heb en 
weg kan. De angel is er even uit. In Assen draag ik ze over aan het COA daar 
en wens ze toch het allerbeste. Blijft een lastige situatie in deze toch wel rare 
wereld al zeg ik het zelf. Ik zet wat vrolijke muziek op in de bus op standje 10 
en rij verder naar mijn volgende ritopdracht.  
 

Het lukt me vrij snel om door middel van een ademhalingsoefening mijn juiste 
gemoed weer te vinden, helpt me echt. Hangende aan het taxiwerk op een 
zaterdag een mooie 250 kilometer lange motortoertocht mogen maken met 
een vijftal heel aardige collega’s, nieuwe maatjes noem ik dat. Hier en daar 
gestopt en gedronken en gegeten, prachtige dag beleefd. Mooi man, zo valt 
alles samen.                         Alle goeds, Harry 
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EEN BRIEF AAN ST. WILLEHAD: U KUNT NOG INLEVEREN! 
 

Eerder werd deze oproep al geplaatst. We willen u eraan 

herinneren dat u nog steeds brieven in kunt sturen. Nu 

de vakanties voorbij zijn misschien leuk om hier even 

voor te gaan zitten. Een tijdsdocument maken voor onze 

parochie, omdat onze locatie, alweer 125 jaar bestaat.  
Een activiteit waaraan iedereen mee kan doen! 
  

 Hoe is uw beleving bij onze kerk, hoe was dat toen, 

in uw jeugd? 

 Heeft u misschien nog leuke verhalen over onze 

St. Willehadus parochie. 

 Wat is u het meest bijgebleven? 

 Een terugblik, (hoor je vaak rond Kerst- of Paastijd) over bijzondere en ook 

gewone belevingen van, b.v. misschien wel, twee keer per dag naar de 

kerk, in de vastentijd elke dag, voor schooltijd naar de kerk, en daarna 

gezamenlijk eten op school en dan weer een plaatje kleuren op de 

vastenkalender. 

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

mee omgegaan. 
 

Schrijf een brief met de hand of per mail, en/of stuur een zelfgemaakt filmpje. 

Ook kunnen we bij u langskomen om uw verhaal/herinnering op te nemen. Of 

misschien heeft u een heel ander idee om vast te leggen hoe u onze St. 

Willehadusparochie hebt beleefd, vanaf uw jeugd èn vanaf 2017 als onze St. 

Willehaduslocatie. 

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

Doe het zoals u het wilt.  

We hebben al een aantal mooie verhalen mogen ontvangen. Hopelijk zijn er 

nog veel parochianen die hun herinneringen met ons willen delen, zodat we, 

tenminste van iedere leeftijdscategorie, een verhaal hebben. 
 

Voor meer informatie, of als u iets wilt inleveren/sturen, dan kan dat via: 

 de stuurgroep (elke zaterdagmorgen van 10.00 -12.00 uur in ons 

Parochiehuis,  

 via telefoonnummer 06-27535468 tijdens openingstijd van het 

locatiebureau  

 of via mail: lb.willehadus.mhvd@gmail.com 
 

Schrijft u ook mee aan de geschiedenis van Willehad?  

Wij kijken er gespannen naar uit!  

Stuurgroep St. Willehadus locatie 

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

live stream 

Tel: 06-81053521 

Mail: heijnenron@gmail.com 

Uw specialist in 

videoverbinding en geluid 
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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 11 september 
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., overl. ouders Muller Wesseling, 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, Mw. Peters-Suelmann, Christina Wessel-Hemelt, 
Johannes Bernardus Gerardus Valke, Anna Maria Catharina Stricker. 
 

Zondag 18 september 
Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, Johannes Martinus Knegt en Anna 
Geertruida Middendorp, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-
Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, overl. ouders Maatje-Schiphouwer, overl. fam. Kolmer-
Sijbom-Roufs, Stien Wubkes-Velt, Maria Catharina Fuhler-Kollmer, Johannes 
Bernardus Gerardus Valke, Anna Maria Catharina Stricker, Anna Angela 
Menzen-Kappen. 
 

Zaterdag 24 september                                                               Vredesweek 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Geert 
Hendrik Tenfelde en Hindrika Gezina Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, 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, overl. 
ouders Valke-Tholen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. 
Kolmer-Sijbom-Roufs, Johannes Bernardus Gerardus Valke, Anna Maria 
Catharina Stricker. 
 

Zondag 2 oktober 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Stien Wubkes-Velt, Anna Helena Arling-
Tappel en Johannes Alexander Arling. 
 

Zaterdag 8 oktober  
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Johan 
Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons 
Joop en Bennie, Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, Jan Berens, 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, Maria Catharina Fuhler-Kollmer, Mw, 
Peters-Suelmann. 
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OUDERENVIERING  
 

Op woensdag 5 oktober om 14.30 uur 
is er een viering in de Dillehof.  
Een viering van de Heilige Maagd Maria  
van de Rozenkrans. 
 

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 20 september is de volgende contactmiddag 
voor ouderen. De eucharistieviering begint om 14.00 
uur. Aansluitend is er weer gelegenheid tot ontmoeting 
met een kopje koffie of thee. 
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan 
kunt u contact opnemen met mij via tel: 0591-317060. 

 

                                      Iedereen is welkom!                               Leo Mensen 
 

KAARTEN  
 

Op dinsdag 27 september is er weer kaarten  
in de parochiezaal. Het begint om 13.30 uur.  
U kunt contact opnemen met: 
Tiny Timmerman tel: 0591-317726 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

05 sept  t/m  11 sept H. Beukers 0591-315725 
12 sept  t/m  18 sept A. Peters 0591-313627 
19 sept t/m  25 sept J. Lohuis 0591-313286 
26 sept t/m  02 okt H. Beukers 0591-315725 
03 okt  t/m 09 okt A. Peters 0591-313627 
10 okt t/m  16 okt J. Lohuis 0591-313286 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 11 sept G. Tobben 0591-317515 
zo 18 sept B. Menzen 0591-316132 
za 24 sept G Timmerman 0591-317726 

zo 02 okt A. Heijnen 0591-315653 

za 08 okt A. Verdel 0591-312976 
 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 
 

  

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

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 16 juli 

Mevr. Christina Wessel-Hemelt 
70 jaar 

 
                     Op 31 juli 

Mevr. Anna Maria Catharina Stricker  
                       68 jaar  
 
 
                     Op 5 augustus 

Dhr. Johannes Bernardus Gerardus Valke 
                           94 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                Albert tel: 06-44720966 
 

FELICITATIES 
 

 

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

Mevr. Reintke-Zoelman  
Dhr. Pol  
Mevr. Veldman-Berben  
Dhr. Reuvers 
 

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. 

 

Datum Lector Acoliet 

zo 11 sept  M. Heijnen H. Slip 

zo 18 sept G. Drent J. Lohuis 

za 24 sept S Karstenberg H. Maatje 

zo 02 okt B. Menzen R. Harmes  

za 08 okt M. Heijnen  S. Karstenberg 

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

• Zondag 11 september Vrijwilligersdag. 

• Maandag 12 september om 10.00 uur KBO.  
 

MISDIENAARSDAG 2022 
 

Op zaterdag 16 juli zijn we met de misdienaars van Klazienaveen, misdienaars 
en kinderkoor van Emmer Compascuum naar Attractiepark Slagharen 
geweest. Het was een zeer geslaagde dag! Pastoor Okonek en pastor Mielnik 
waren ook met ons mee. Een aantal mensen bleven gezellig bij ons in het park 
omdat zij mee waren om de kinderen te brengen. Wat ook niet ontbrak was 

het prachtige weer wat we die dag hadden. Ik wil de misdienaars en kinderen 

van het kinderkoor hartelijk bedanken omdat jullie actief en betrokken zijn bij 

onze kerken!            Ik hoop van ganser harte dat jullie nog lang betrokken en 

actief zijn binnen de locaties van onze parochie Maria, Hertogin van Drenthe.  

Uiteraard is de dank ook groot van pastoor Okonek en pastor Mielnik.  
 

Als er nog kinderen zijn die misdienaar of bij het kinderkoor willen: jullie zijn 
uiteraard welkom. Meld je maar aan bij 1 van de pastores dan komt het wel in 
orde. 
 

Simon Karstenberg 
 

VRIJWILLERSDAG KLAZIENAVEEN 
 

Na 2 jaar is er weer een vrijwilligers-dag, wat corona al niet teweeg heeft 
gebracht! Deze dag zal gehouden worden op zondag 11 september. De dag 
zal begonnen worden met een Eucharistieviering, daarna wordt er samen 
koffie gedronken.  
 

Na de koffie is er een fiets / puzzeltocht. Voor de mensen die niet mee kunnen 
doen aan de fiets/ puzzel tocht is er een activiteit in de parochiezaal.  
 

Na de activiteit gaan we gezamenlijk eten.  
 

We hopen er met elkaar een gezellige dag van te kunnen maken.  
In het volgende klaverblad hoort / ziet u misschien wel meer.  
 
.
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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 
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 10 september 
Ouders Jacob en Mia Santing-Abeln, Lies Peters-Heidotting, ouders Kuhl-
Kollmer, fam. Immink-Kolmer, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en 
Gerard. 
 

Zaterdag 17 september                   
Jan Falke, ouders Lippold-Arling, ouders Kuhl-Kollmer, pa en ma Post, 
ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 

Zondag 25 september                     Vredesweek 
Ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, ouders Jacob en Mia Santing-Abeln,     
Henk Lankhorst, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, 
ouders Kuhl-Kollmer, Berry Schepers.  
 

Zaterdag 1 oktober 
Ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, Henk Lankhorst, ouders Tieck-Rocks en 
kinderen, Willem Strijker, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en 
Gerard, ouders Kuhl-Kollmer. 
 

Dinsdag 4 oktober 
Uit Dankbaarheid voor een 60-jarig Huwelijk. 
 

Zondag 9 oktober                         100 jr. jubileum 
Sientje Kolmer-Heidotting, ouders Jacob en Mia Santing-Abeln, Lies Peters-
Heidotting, ouders Kuhl-Kollmer, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman 
en Gerard, Berry Schepers. 
 

OUDERENVIERING WOENSDAG 28 SEPTEMBER IS VOOR IEDEREEN 
 

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

 
         Voor eventueel vervoer kan men bellen: 
 
                                            Dinie Rink-Van Ommen             0591-316772 
                Gretha Suelmann                       0591-315298 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

05 sept t/m 11 sept Tiny Smit 0591-313472 
12 sept t/m 18 sept Jan Siebers 0591-313282 
19 sept t/m 25 sept Jan Knol 0591-316578 
26 sept t/m 02 okt Tiny Smit 0591-313472 
03 okt t/m 09 okt Jan Siebers 0591-313282 
10 okt t/m 16 okt Luuk Ronde 0591-316208 
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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 
 

 

Hier even een kleine update van onze begraafplaats. 
 

De vakantie is weer voorbij maar op de begraafplaats zijn wij druk bezig 
geweest. Er is een hoop veranderd op de begraafplaats, o.a. borden en 
bordjes geplaatst om de overledenen makkelijker te vinden. 
 

Op dit moment zijn wij bezig om de begraafplaats op te schonen en opnieuw 
te gaan inrichten. Hierbij wordt het strooiveld ook mee genomen. De oude 
buxus haag wordt verwijderd en het veld wordt vergroot en opnieuw 
aangeplant. Tevens zijn wij met een plan bezig om eventueel te zijner tijd een 
urnen muur of carrousel te gaan plaatsen met extra urnengraven. Dit willen wij 
realiseren op `t stukje grasveld wat nu nog open ligt. Ons voorstel wordt in 
september behandeld door het parochiebestuur. 
 

Met deze werkzaamheden hebben wij uw hulp hard nodig om deze klus te 
kunnen klaren. Dus kom eens langs op een donderdagmorgen en meldt u aan. 
 

Heeft u vragen over de begraafplaats neem dan contact op met onze 
administratie begraafplaatsen.mhvd@gmail.com of via tel:06-51751592 
 

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de activiteiten op de begraafplaats mail 
dan naar rjgmvalentin@gmail.com of via tel: 06-23820349 

 

Groet Richard Valentin 

ACOLIETEN 

10 sep Jan Siebers 
17 sep Bertha Heidotting 
25 sep Bertha Heidotting 
01 okt Jan Siebers 
09 okt Bertha Heidotting 

LECTOREN 

10 sep Truus Falke 
17 sep Annie Bartels 
25 sep Marianne Keurs 
01 okt Bertha Heidotting 
09 okt Jan Siebers 

ZIEKEN- en BEJAARDEN BEZOEK EN BLOEMENGROET 

DE BEGRAAFPLAATS ANTONIUS VAN PADUA 

mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
mailto:rjgmvalentin@gmail.com
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                                 Mieke Schepers 
                     Beatrix Scheepbouwer 

Tinie Rocks 
 

 

Wat een gezegende zonnige dag hebben we beleefd, gezellig en met een 
groot aantal bezoekers. Geweldig die afwisselende optredens van de 
accordeongroep het Volk van Grada en zangeres Ina Walda. Open kerk met 
fijne ontmoetingen en gesprekken, veel spullen die er verkocht zijn op de markt 
en een mooi springkussen voor de kinderen dit alles maakte de locatiedag 
geheel compleet.  
 

Wederom hebben we het dit jaar weer mogen ervaren hoe een groot aantal 
parochianen (35) probleemloos hun taken hebben uitgevoerd. Zaterdags met 
de opbouw van de markt, zondag de hele dag voor iedereen klaar staan en 
maandagmorgen alles weer opgeruimd en dinsdag is het “gescheiden” 
restafval afgevoerd naar Area.  
 

Totaal heeft deze ontmoetingsdag € 2.888,00 opgebracht en zal besteed  
worden aan de renovatie van onze begraafplaats.  
(Urnenmuur?, groter asstrooiveld? Nieuwe urngraven?) 
 

Alle parochianen bedankt voor uw bijdrage! 
 

UITSLAGEN LOTERIJEN 
1) Paaskaars lotnummer  262 

                                                       

                                      2) Grote verloting: (Deze Prijzen zijn al uitgereikt) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bedrijven en personen die ons financieel en materieel gesteund hebben: 
 

Verwer kraamverhuur, Graco graszoden, Fysio-Manuele Therapie 
Zwartemeer, slagerij Grouwe, Motor club Black Eagle, Chris en Grietje 
Temmen, Spar- fam. Kroeze, Tuinbouw Jan Dobbe, Bouwbedrijf Wolken, Fa. 
Kemco en Ronnie Peters. 
                                                     Werkgroep Locatiecontactdag Thea Lohuis, 
Ria Bruinsma, Bert Kiers, Sharon Rocks, Herman Lübbers en Paul van Olffen 

BLOEMVERSIERING 

GESLAAGDE LOCATIECONTACTDAG VAN 3 JULI 

1e 0289 8e 3290 15e 0306 

2e 0439 9e 1020   

3e 3475 10e 0545   

4e 0991 11e 3441   

5e 2249 12e 1657   

6e 0000 13e 3719   

7e 2906 14e 2353   
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1921===2021 
HONDERD JAAR  

HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA PAROCHIE ZWARTEMEER: 
 

Beste mede parochianen, 
Als locatie H. Antonius van Padua Parochie Zwartemeer willen wij vanaf 
zaterdag 08 oktober tot en met zondag 16 oktober het 100-jarig berstaan van 
onze parochie herdenken. 

 

DAT FEIT WILLEN WIJ VIEREN MET ALLE LOCATIES VAN DE  
HUIDIGE PAROCHIE MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE 

Mede daarom dat wij ter gelegenheid hiervan in samenwerking met Stichting 
Cultuur Historisch Zwartemeer een heel programma hebben opgesteld die er 

als volgt uit ziet: 
 

===Zaterdag 08 oktober om 11.00 uur opening van een expositie over de 
100-jarige geschiedenis van de parochie. 
 

===Zondag 09 oktober om 10.00 uur  een feestelijke Eucharistieviering met 
als thema “100 jaar Katholieke kerk in Zwartemeer”.                                
Na afloop is er een “Gezellig samenzijn”  waar iedereen getrakteerd wordt 
op KOFFIE MET GEBAK en daarna op een HAPJE & DRANKJE. 
 Vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur is de EXPOSITIE  geopend. 
 

===Maandag 10 en dinsdag 11 oktober vanaf 09.00 uur tot 14.00 uur  is 
speciaal voor de kinderen van de Basisschool de EXPOSITIE geopend.                           
De kinderen worden dan door de leerkrachten en de leden van de stichting 
rondgeleid en verzorgen de leden van de stichting enkele lezingen.             
De EXPOSITIE is deze twee dagen geopend van 14.00 tot 21.00 uur. 
 

===Woensdag 12 oktober moet een FEESTDAG VOOR ALLE OUDEREN  
van de parochie Maria Hertogin van Drenthe worden. 
        

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
 
#  11.00 uur. Ontvangst met Koffie & Gebak en gezellig kletsen onder 

elkaar.     
#  12.30 uur. Een VERRASSINGSMAALTIJD. Kinderen van de  

Basisschool onder leiding van enkele volwassenen verzorgen deze    
GRATIS maaltijd voor hun OMA’S EN OPA’S 

 #  14.00 uur.  Eucharistieviering met een lezing ondersteund door een 
       Power Point presentatie 
 #  15.00 uur.  Bezichtiging van de EXPOSITIE met na afloop nog een  

HAPJE & DRANKJE. 

HONDERD JAAR HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA PAROCHIE 
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Wij hopen dat met name oud-inwoners van Zwartemeer deze dag 
die wij zien als een soort REUNIE, deze gelegenheid om met 
vroegere bekenden nog eens weer gezellig te kletsen niet aan zich 
voorbij laten gaan. Met name ouderen woonachtig in 
verzorgingstehuizen begroeten wij deze dag HEEL GRAAG. 

 

===Donderdag 13 oktober EXPOSITIE van 14.00 uur tot 21.00 uur 
 

===Vrijdag 14 oktober vanaf 14.00 uur EXPOSITIE.  
Daarna vanaf 19.00 uur een speciale avond  
voor ALLE VRIJWILLIGERS  VAN ALLE VIER LOCATIES. 
 

       Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit: 
       #  19.00 uur. Welkom met een Kopje Koffie & Cake. 
       #  20.00 uur. Lezing over de geschiedenis van de parochie  

ondersteund door een Power Point presentatie. 
 

Daarna bezichtiging van de Expositie met als afsluiting een    
Hapje & Drankje. 

 

Tussendoor zijn er optredens van “Zingen met 4”  
 

===Zaterdag 15 oktober vanaf 10.00 uur tot 21.00 uur bezichtiging 
  van de EXPOSITIE. 

 
===Zondag 16 oktober bezichtiging van de EXPOSITIE vanaf 10.00 uur tot 

15.45 uur. 
Om 16.00 uur PLECHTIG MARIALOF als afsluiting van de festiviteiten 
rondom 
                          Honderd jaar Katholieke kerk in Zwartemeer.    

 

 

Locatiecontactdag 
Op zondag 3 juli hadden we weer onze locatie contactdag 
nadat deze  vanwege corona twee jaar geen doorgang kon 
vinden. Het was een geslaagde dag mede dankzij het 
prachtige zomerse weer. Door dit mooie weer kwam het 
thema van deze dag  "verbinding" goed tot zijn recht. En 
hopelijk blijft er van die verbondenheid als 

geloofsgemeenschap nog een beetje hangen gedurende de rest van dit jaar. 
De opbrengst was dit jaar voor de renovatie en vernieuwing van ons 
locatiekerkhof. De werkgroep die zich daarvoor inzet heeft op de locatie 
contactdag een uitgebreide voorlichting gegeven van de plannen die ze 
hebben voorzien van fraaie documentatie. De reacties van de parochianen op 
de gepresenteerde plannen waren zeer positief. 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
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Maar het organiseren van zo’n contactdag gaat niet vanzelf. De werkgroep 
heeft er vele uren aan besteed, waarvoor heel veel dank.  Maar ook dank aan 
de vele vrijwilligers die hebben meegeholpen met het opbouwen en opruimen 
van allerlei zaken en met de activiteiten van de zondag. Hopelijk kan de 
werkgroep volgend jaar weer een beroep op hen doen. 
 

Enkele dagen daarna werd ik bij de kerk door een kerkganger aangesproken 
over de locatie contactdag. Hij was teleurgesteld in de organisatie. Want zo zei 
hij: "In de laatste weken werd er steeds in de kerk gepreekt dat we niemand in 
de kou moesten laten staan als goed christen, maar de prijzen die gevraagd 
werden voor de koffie en cake na afloop van de kerkdienst vond hij voor 
mensen die rond moesten komen van het sociale minimum niet stroken met 
die uitspraak van de kerk". Ik heb hem beloofd dat ik de boodschap zou 
overbrengen en dat doe ik bij deze. 
 

Voor mijzelf was deze locatie contactdag een hele speciale dag die ik niet snel 
weer zal vergeten. Ik was op die zondag koster en tevens acoliet. Bij het 
binnengaan van de kerk bij de aanvang van de dienst zag ik mijn zwager uit 
Barger- Oosterveld zitten en had daar geen bijzondere gedachte bij. Toen ik 
me op het priesterkoor omdraaide zag ineens mijn vrouw en kinderen en 
kleinkinderen zitten evenals heel veel van mijn naaste familieleden. En toen 
kreeg ik het stille vermoeden dat dit allemaal met mij verband moest houden. 
En dat bleek aan het eind van de viering ook het geval. Ik kreeg door onze 
pastoor Okonek de Bonifatiuspenning met bijbehorende oorkonde uitgereikt 
als dank voor mijn inzet als vrijwilliger voor onze kerk. En als je van niets weet 
dan voelt het allemaal nog fijner. Want zowel het thuisfront als mensen van de 
kerk hadden het goed geheim gehouden. En de verrassing ging thuisgekomen 
nog verder, want daar had mijn vrouw en de kinderen een heel mooi tuinfeest 
georganiseerd. En in de middag kwam mijn zwager uit Arnhem ons ook nog 
even trakteren met zijn doedelzak en natuurlijk uitgedost in de originele 
Schotse kledij. Een superdag!. 
 
Jubileum 

Zoals al eerder gemeld vieren we dit jaar het 100-jarig bestaan 
van de parochie H. Antonius van Padua. In het huidige 
parochieblad staat het hele programma van de viering van dit 

jubileum vermeld. Het zou heel fijn zijn als we u tijdens deze week mogen 
begroeten bij een van de activiteiten. Tijdens de expositie die wordt 
georganiseerd zijn er ook presentaties die gevolgd kunnen worden op grote 
beeldschermen. En er wordt ook gezorgd voor koffie of thee. De kerkelijke 
feestelijkheden beginnen met een plechtige eucharistieviering op zondag 9 
oktober en wordt afgesloten met een plechtig Maria lof op zondagmiddag 16 
oktober. Ook zijn er speciale activiteiten voor de kinderen van de basisschool 
Zwartmeer en voor alle ouderen uit de vier locaties .Voor de ouderen is het 
goed om woensdag 12 oktober al  vast te reserveren voor een bezoek aan 



 

Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 45 

onze kerk. De activiteiten starten die dag om 11.00 uur en eindigen om 16.00 
uur. En natuurlijk worden alle vrijwilligers van onze parochie niet vergeten. 
Voor alle vrijwilligers van de vier locaties is er op vrijdagavond 14 oktober een 
speciale avond. 
 

Alle bezoekers van de activiteiten ontvangen een aandenken aan dit 
feestelijk jubileum. 
 
Tuin bij de kerk 
Vaste kerkgangers die van de grote parkeerplaats 
naast de kerk naar de ingang van de kerk lopen 
spreken hun zorg uit over de mate van onderhoud 
van de tuin naast de kerk en bij het parkeerterrein. 
Het zou fijn zijn als een vrijwilliger bereid is om dit 
deel van de tuin te gaan onderhouden. Als u meer 
informatie wenst kunt u contact opnemen met 
Bertha Heidotting  of met Jan Siebers. 

 
Nieuwe leden voor het gemengd koor 
Het nieuwe seizoen voor ons gemengd koor 
staat weer voor de deur. Wellicht een mooie 
gelegenheid om eens deel te nemen aan de 
wekelijkse repetitie op dinsdagavond om  
20.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Luuk Ronde.          

               
 
Oproep voor vrijwilligers 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als locatie Zwartemeer zijn we op zoek naar de volgende vrijwilligers: 
Acoliet, koster, coördinator onderhoud gebouwen, onderhoud tuin rond de 
kerk. Als je belangstelling hebt voor één van deze taken kun je contact 
opnemen met Bertha Heidotting.                    JS 
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COLUMN VAN DE BISSCHOP- MINIMALISME EN MAXIMALISME 
 

Als je tegenwoordig zegt dat je (in principe) iedere zondag 
naar de kerk gaat, dan ben je in de ogen van sommigen 
‘streng gelovig’. Als je daarbij vertelt dat nog in de jaren 
vijftig van de 20ste eeuw katholieke gelovigen twee of soms 
wel drie keer op een zondag naar de kerk gingen, dan lijk 
je het te hebben over leven op een andere planeet. In de 
beleving van het geloof is in een aantal decennia veel 
veranderd.  

 

Het dagelijks leven van een katholiek 70 jaar geleden was doordrenkt van 
geloof en kerk: iedere dag het rozenkransgebed, voor en na het eten bidden, 
bidden bij het opstaan en slapengaan, een kruisteken maken als je het brood 
aansneed, de dagelijkse eucharistieviering, maandelijks biechten, 
catechismusles op school enzovoorts. We kunnen het ons nauwelijks nog 
voorstellen en de generatie die dit bewust heeft meegemaakt, is bijna uit de 
tijd. 
 

Ik zou deze omslag willen omschrijven als een ontwikkeling van maximalisme 
naar minimalisme. Tegenwoordig denken we heel gemakkelijk. Zo vertelde 
een vrouw mij ooit dat ze het katholieke geloof heel mooi vond. Ik was 
benieuwd en verrast en vroeg waarom. “Nou”, zei ze: “Je hoeft er niks voor te 
doen en je hoort er altijd bij.” Waarschijnlijk heb ik – het is al lang geleden – 
wat meesmuilend geglimlacht.  
 

Wat we vroeger misschien wel wat te veel deden, doen we nu te weinig. 
Gemiddeld genomen dan, want er bestaan en bestonden natuurlijk veel 
verschillen tussen verschillende mensen. Als vandaag de dag jongeren 
maandelijks bij elkaar komen om te bidden wordt dat door sommigen die 
daarvan horen ervaren als ‘heel zwaar’. Als we Bijbelse of kerkelijk teksten 
onder ogen krijgen, worden die soms ook als ‘zwaar’ ervaren. Is dat terecht?  
Een van de dingen die een rol speelt is het gebrek aan kennis en een gebrek 
aan de wil om ons erin te verdiepen. De geloofspraktijk van vroeger was 
maximaal – het kon altijd beter en meer – maar tegenwoordig lijken we last te 
hebben van minimalisme. Ik weet niet wat beter is.  
 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 



 

Onderweg naar het land van de  belofte 
 

Uit de dorpen en steden,  
uit de dalen en bergen,  

zijn wij onderweg naar U. 
Met de lijdende  

broeders en zusters,  
met de lachende kinderen,  

zijn wij onderweg naar U. 
 

Als bouwers aan de vrede,  
als boden van de gerechtigheid,  

zijn wij onderweg naar U. 
Als getuigen van uw liefde,  

als leden van uw kerk,  
zijn wij onderweg naar U. 

 

Als wij het brood delen, 
zijn wij onderweg naar U. 

Als wij de zwakken ondersteunen, 
zijn wij onderweg naar U. 

Als wij voor de vluchtelingen 
en vervolgden bidden, 

zijn wij onderweg naar U. 
Als wij het heilig offer vieren, 

zijn wij onderweg naar U. 
 
Vrij naar Paula Oosterlaan 

 


