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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 28 oktober 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 10 jrg 7 

loopt van 19 november t/m 16 december 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 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    Marialof Pastor Mielnik 16.00 Gemengd koor 

dag 22 & 23 oktober 30e zondag d.h. jaar tijd koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 Care Free ‘16 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Heren 

zondag Barger-Compas        Pastor Mielnik 09.30 Dames en Heren 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Volkszang 

dag 29 & 30 oktober 31e zondag d.h. jaar tijd koor 

zaterdag Zwartemeer DoP 19.00 Gemengd koor 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames en Heren 

zondag Klazienaveen    Pastoor Okonek 09.30 Samenzang  

 Emmer-Compas  
Gezinsviering  

DoP  10.00 Eigen-Wijs 

dag 1 november Allerheiligen tijd  koor 

dinsdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 Care Free ’16 

dag 2 november Allerzielen  tijd koor 

woensdag Klazienaveen Avondwake-groep 19.00 Henricuskoor 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Gemengd koor 

 Barger-Compas DoP 19.00 Dames en Heren 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames en Heren 

dag 5 & 6 november 32e zondag d.h. jaar tijd koor 

zaterdag Klazienaveen DoP 19.00 Samenzang 

 Emmer-Compas verwarmd Pastor Mielnik 19.00 Dames 

zondag Barger-Compas        DoP 09.30 Voorzang Heren 

 Zwartemeer Pastor Mielnik 10.00 Gemengd koor 

 Klazienaveen 
Poolse viering 

Pastor Mielnik 14.00  

dag 12 & 13 november 33e zondag d.h. jaar tijd koor 

zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Gemengd koor 

 Barger-Compas  verwarmd Pastor Mielnik 19.00 Voorzang Dames 

zondag Klazienaveen    Pastor Mielnik 09.30 Henricuskoor 
 Emmer-Compas  Pastoor Okonek 10.00 Heren 

dag 19 & 20 november Christus Koning           tijd koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames en Heren 

zondag Klazienaveen afscheid  
Pastoor Okonek 

Pastoor Okonek 
Pastor Mielnik 

10.30 
 

     
 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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dag locatie   voorganger  tijd 

18 okt Klazienaveen Kerk  Pastor Mielnik 14.00 

01 nov Emmer-Compas Kerk Pastoor Okonek 14.00 

02 nov Klazienaveen Dillehof Pastor Mielnik 14.30 

10 nov Barger-Compas Kerk Pastoor Okonek 14.00 

15 nov Klazienaveen 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 
 

 

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 
uitstelling 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 42 17 okt t/m  23 okt Pastor Mielnik 

Week 43 24 okt t/m 30 okt Pastoor Okonek 

Week 44 31 okt t/m 06 nov Pastor Mielnik 

Week 45 07 nov t/m 13 nov Pastor Mielnik 

Week 46 14 nov t/m 20 nov Pastoor Okonek 

Week 47 21 nov t/m  27 nov 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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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 PASTOR  
 

Novembermaand – maand van Allerheiligen en Allerzielen 
 

Beste parochianen,  

het is alweer oktobermaand, Maria – maand. 
In oktober wordt onze hemelse Moeder op een bijzondere wijze vereerd. 
Zoals u al gewend bent wordt in de oktobermaand vlak voor de doordeweekse 
Eucharistievieringen in onze vier locaties Rozenkransgebed gebeden.  Op 

voorspraak van Maria leggen we bij God neer al onze vragen, intenties, al wat 
ons bezig houdt, maar ook al onze dankbaarheid voor al het goede dat wij van 
Hem hebben gekregen.    
 

Trouwens, u heeft al zo vaak over Maria, over oktobermaand en 
Rozenkransgebed gelezen, daarom wil in dit artikel meer aandacht besteden 
aan twee feestdagen die aan het begin van de maand november staan. 
Het gaat namelijk om het Feest van ALLERHEILIGEN (1 november)  
en om het Feest van ALLERZIELEN (2 november). 

 
 



Klaverblad Algemene Informatie  Pagina | 9 

Allerheiligen  
is een christelijk feest dat op 1 november 
valt en gevierd wordt onder katholieken 
en Anglicanen. In de Katholieke Kerk is 

het een hoogfeest. Ook de Oosters-
orthodoxe Kerk kent het feest, maar op 
de eerste zondag na Pinksteren. De 
feestdag viert de nagedachtenis aan alle 
heiligen en martelaren. 
 

Het is aannemelijk dat men tijdens de kerstening van Europa het feest van 
Allerheiligen is gaan vieren rond de periode van een oorspronkelijk heidens 
feest dat ter nagedachtenis van de doden werd gehouden. In 837 riep Paus 

Gregorius IV 1 november uit als de katholieke gedenkdag. 
 

Allerheiligen is een vrije dag in vele landen, waaronder België, Frankrijk,  Italië, 

Luxemburg, Polen, Spanje en delen van Duitsland. In Nederland werd deze 
vrije dag afgeschaft in de jaren 1960. 
Echter worden de Allerheiligenmarkten nog wel steeds georganiseerd. De 
grootste Allerheiligenmarkt van Nederland, met zo’n zestigduizend bezoekers, 
vindt jaarlijks plaats (op de eerste maandag in november) in het Oost-
Groningse Winschoten. 
 

In onze parochie wordt op 30 oktober a.s. om 10.00 uur in Emmer-
Compascuum een gezinsviering gevierd waarin de heiligen centraal geplaats 

zullen worden. Iedereen… oud en jong, grootouders, ouders, kinderen en 
kleinkinderen zijn van harte welkom.   
 

Op 1 november a.s. zal om 19.00 uur in de H. Henricuskerk te Klazienaveen 
een Eucharistieviering ter ere van alle heiligen gevierd. Ook hier bent u van 
harte welkom. 
  

Allerzielen 
Op 2 november wordt jaarlijks het Feest 
van Allerzielen gevierd.  
Met Allerzielen worden de overledenen 
herdacht en wordt een requiemmis 

opgedragen. De nabestaanden plaatsen 
bloemen op het graf. 
 

 
In veel parochies (ook in de twee locaties van onze parochie: Klazienaveen 
en Emmer-Compascuum) is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de 
kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam 
van de overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de 
overledene naar de kerk om het kruisje in ontvangst te nemen. 
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Allerzielen is een dag waarin we als gemeenschap stil staan bij de doden, en 
ook stil moeten staan bij hen die verdrietig zijn. In die zin raakt het feest van 
Allerzielen, ieder van ons. Iedereen heeft wel in het voorbije jaar/jaren iemand 
zien heengaan die hem of haar nauw aan het hart heeft gelegen: een moeder 

zoals zij altijd maar bezig was, een vader zoals hij liep te sjouwen, een man 
zoals hij zwaaide naar zijn vrouw, een vrouw zoals zij uit het raam keek, een 
vriend of een vriendin zoals zij fietste langs de wegen, een kind zoals het zat 
te spelen. Laten we dan samen God danken om al die lieve en goede mensen 
die van ons zijn heengegaan en die een bijzondere plaats innemen in ons hart.  
 

De Allerzielenvieringen zullen in onze Parochie plaatsvinden in al onze vier 
kerken op woensdag 2 november a.s. om 19.00 uur. Aansluitend zullen wij 
naar het kerkhof gaan om daar de graven van onze dierbare overledenen met 

de bloemen van dankbaarheid te versieren en met de kaarsen verlichten.  
Deze kaarsen symboliseren het licht dat onze overledenen voor ons waren in 
hun leven, voor alle blije dagen die we samen beleefd hebben. Deze kaarsen 
zijn ook een symbool van onze hoop dat zij Gods eeuwig licht hebben 
ontvangen, dat wij licht vinden in de nacht van ons verdriet.  

Pastor Karol 
 

BIJZONDERE COLLECTES 
 

Op 22 / 23 oktober wordt er gecollecteerd voor de 
Pauselijke missiewerken, MISSIO. 
MISSIO maakt de plaatselijke kerken in de derde 

wereld sterk om zelf hun missie te gaan uitvoeren. MISSIO biedt financiële 
steun, wederzijdse bemoediging en evangelische getuigenis.  
 

In het weekend van 5/6 november wordt gebeden en 
gecollecteerd voor de oecumene (Willibrordzondag).  
Het thema van Willibrordzondag sluit dit jaar aan bij 

het centrale motto van de bijeenkomst in 
Karlsruhe: “De liefde van Christus beweegt de 
wereld tot eenheid en verzoening”. Ten overstaan 
van de crises waar de wereld momenteel mee 
geconfronteerd (klimaat, migratie, oorlog, armoede) 
wordt, doet het ertoe hoe religies, kerken, christenen 

zich opstellen. In de oecumenische beweging 
ontspringt de inzet voor gerechtigheid, vrede en 
heelheid van de schepping aan het geloof in 
de liefdevolle en barmhartige God, die om de hele 
schepping bekommerd is en die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Op 
Willibrordzondag willen we stilstaan bij de vraag wat de liefde van Christus 

betekent in ons denken over God, in ons persoonlijk leven, in de 
gemeenschap, in de relatie tussen kerken en in de wereld. 
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BRIEF VICARIS GENERAAL WELLEN 

 

 

 

               Groningen, 15 september 2022 
 

EMBARGO TOT DE WEEKENDVIERINGEN  
van 17 en 18 september a.s.!  

 

Geachte parochianen van de parochie Maria Hertogin van Drenthe, 
 

In de afgelopen periode hebben er binnen het bisdom gesprekken 
plaatsgevonden tussen de overste van de congregatie waarbij pastoor 
Okonek is aangesloten en onze bisschop. Daaruit is gebleken dat de 
congregatie heeft besloten dat een aantal Poolse priesters die 
werkzaam zijn voor Poolse gemeenschappen in Nederland moeten 
gaan rouleren. 

 

Concreet betekent dit dat pastoor J.A. Okonek S.Chr. met ingang van 

1 december a.s. uw parochie en ons bisdom gaat verlaten. Zowel voor 
de parochie als voor het bisdom is dit een zeer teleurstellende 
boodschap omdat pastoor Okonek een zeer gewaardeerde pastoor en 
collega is. 

 

Deze verschuiving van de paters resulteert er niet in dat de nieuwe 
pater werkzaam zou kunnen zijn in uw parochie. In principe wordt de 
nieuwe pater geheel vrijgesteld voor de Poolse missie in ons bisdom 

en dus niet beschikbaar is voor het basispastoraat in de 
Nederlandstalige parochie(s). 

 

Binnenkort zal het gesprek met het parochiebestuur plaatsvinden om 
na te denken over een mogelijke invulling van de vacature die vanaf 1 
december a.s. zal ontstaan. Zo gauw daar iets over te zeggen valt 
zullen we u nader informeren. 

 

Ik begrijp dat deze brief voor u als een donderslag bij heldere hemel 

komt en wij delen met u in deze teleurstellende mededeling. Toch 
houden we vertrouwen in de toekomst en danken pastoor Okonek voor 
zijn inzet voor uw parochie en ons bisdom en wensen hem alle goeds 
en Gods rijkste zegen! 

 

 
 
 

 
 
 
     Vicaris-generaal bisdom Groningen-Leeuwarden 
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UITNODIGING OUDERAVONDEN 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN VORMSEL 2023 

 

In september zijn we parochie-breed begonnen met het 
voorbereiden van de catechese Eerste Heilige Communie en 
Heilig Vormsel. De locaties gaan dit weer gezamenlijk 
voorbereiden, maar de catechese lessen worden op alle 

locaties afzonderlijk gegeven. De uitnodigingen voor de 
catechese zijn inmiddels verstuurd. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, dan 
kunt u uw kind opgeven via: mailadres: mariahertoginvandrenthe@gmail.com 

Wij vragen u om dit z.s.m. te doen i.v.m. de geplande ouderavonden. 
De ouderavonden staan gepland op: 
Dinsdag 10 januari om 20.00 uur in de parochiezaal van Klazienaveen 

(Eerste Heilige Communie) 
Dinsdag 24 januari om 20.00 uur in de parochiezaal van Klazienaveen  
(Heilig Vormsel) 

Gezamenlijke werkgroep Catechese 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Een van de eerste uitdagingen die voor ons op tafel 
lagen was de stijgende gasprijs. Wat betekent dat voor 

ons? Hoe kunnen we daar mee om gaan. Elders in het 
Klaverblad leest u wat we voorlopig als oplossing hebben bedacht.  
Voorlopig, want de tweede uitdaging waar we mee te maken kregen was het 
vertrek van pastoor Okonek. Deze uitdaging is natuurlijk nog niet opgelost. In 
oktober heeft het bestuur een gesprek met Vicaris-generaal Wellen. Hij is 
verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en samen met hem gaan we 

bespreken wat we graag zouden willen en daarna kijken wat haalbaar is.  Maar 
hoe snel er een oplossing is? We weten het nog niet, daar hopen we in het 
volgend Klaverblad meer over te vertellen. We houden de ontwikkelingen (ook 
die van de gasprijs) in de gaten en zodra we besluiten (kunnen) nemen, zullen 
we u informeren. Dit kan via de Nieuwsbrief, Facebook, de RKK-app of de 
mededelingen in de Kerk. Of natuurlijk het Klaverblad. 
 

AFSCHEID PASTOOR OKONEK 
 

Op zondagmorgen 20 november gaat Pastoor Okonek de laatste  keer voor in 

een eucharistieviering in onze parochie. Dat zal zijn in 
de Henricuskerk in Klazienaveen. Na die mis is er 
gelegenheid de pastoor de hand te schudden. 
Misschien wilt u ook iets bijdragen aan een 
afscheidscadeau voor de pastoor. Als u dat wilt, kunt u 
uw bijdrage overmaken naar NL 67 RABO 0104 3452 

41 t.n.v. Parochie Maria Hertogin van Drenthe onder  
vermelding van “Bijdrage afscheid pastoor Okonek”.  

mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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NIEUWS VAN HET CENTRAAL BUREAU 
 

Elke keer proberen we een stukje verder te automatiseren. Niet alleen om het 
voor de vrijwilligers van de financiële administratie gemakkelijker te maken, 

maar ook voor u.  
 

De nieuwste stap die we hebben gemaakt is dat we, samen met een nota, een 

betaallink kunnen meesturen. Op deze manier kunt u gemakkelijk en veilig via 
Ideal betalen. Bij de betaling worden gelijk de juiste codes 
meegestuurd, zodat uw betaling automatisch in onze 
administratie aan uw nota wordt gekoppeld. Hierdoor 
worden er minder fouten gemaakt en hoeven de vrijwilligers 
ook minder handelingen uitvoeren. 
 

Heeft u hier nog vragen over, bel ons gerust. U kunt hier 
overigens alleen gebruik van maken als we uw emailadres hebben. U ontvangt 

dan de betaallink samen met de nota. 
 

In het vorige Klaverblad stond een oproep om uw mailadres aan ons door te 

geven. Vele van u hebben hier gehoor aan gegeven. Hier zijn wij heel blij mee. 
Echter is het voor ons gemakkelijker als u uw mailadres doorgeeft dat u aan 
geeft wie u bent, waar u woont en bij welke locatie u hoort. Maar blijf ons vooral 
uw mailadres doorgeven! 
 

HET VERWARMEN VAN DE KERK 
 

Het verwarmen van de kerk voor een viering kost nogal wat kubieke meters 
gas. Gezien de huidige gasprijs hebben we besloten te besparen op die 

kosten. 
 

Voorlopig is besloten om vanaf november het kerkgebouw van één locatie te 

verwarmen voor de weekendviering. De andere drie locaties laten de  
verwarmingsketel uit. In het Klaverblad kunt u zien welke locatie in welk 
weekend de kerk verwarmt. 
 

Op 5 november zal de viering in de Willehaduskerk in een 
verwarmde kerk gehouden worden en op 12 november geldt 
dat voor de St. Josephkerk. 
Op Allerzielen worden alle kerken verwarmd en met Kerstmis 
zal op iedere locatie één viering in een verwarmde kerk 

gehouden worden. Ook bij uitvaarten zal dat het geval zijn. 
 

De locaties kunnen zelf het volgende regelen: 

✓ Doe voor de weekendviering slechts één deur open, dan komt er 
minder kou binnen . 

✓ Houd kleine vergaderingen, overlegbijeenkomsten bij de mensen 
thuis, daar is de kachel aan. 
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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 
 
Johan Harbers    06-15185068 
Marja Grummel      0591-348843 
 
 

CONTACTPERSONEN 
Beheerder begraafplaats:   Henk Harmes  tel:06-22480061 
 
 
REDACTIE EN LOCATIEBUREAU  
Mailadres: lb.joseph.mhvd@gmail.com  

of in de brievenbus van de pastorie   
 
 
CONTACTPERSOON BEZORGING 
Truus Dijck  06-6387733 
 

 
 
 
 
 
 

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

Zaterdag 15 oktober 
Ben Heller, Hendrik Heller, Hendrikus Johannes Alers, Henk Harms, Maria 
Aleida Bruns-Pol, Maria Gezina Schulte-Gepken, ouders Pruim-Tiben, Ria 

Kuhl-Arling. 
 

Zondag 23 oktober 

Ben Heller, echtpaar Vedder-Wehkamp, fam. Nijzing-Heller, Gerard Koiter, 
Hendrikus Johannes Alers, Henk Harms, Herman Menzen, Maria Aleida 
Bruns-Pol, Maria Gezina Schulte-Gepken, ouders Heller-Benes, Ria Kuhl-
Arling. 
 

Zaterdag 29 oktober 
Ben Heller, Hendrikus Johannes Alers, Henk Harms, Maria Aleida Bruns-Pol, 
Maria Gezina Schulte-Gepken, Ria Kuhl-Arling. 
 

Woensdag 2 november                                                                 Allerzielen 
Ouders Heller-Benes, ouders Scholte Albers-Hemmen, ouders Schulte-
Menzen, Annie Suelmann-Speller, Herman Menzen en Tiny Menzen-Alers en 

dochter Maya, echtpaar Koiter-Hartmann, ouders Linnemann-Kaiser, ouders 
Hake-Gustin, Wout, ouders Hartmann-Gerdes en Gert, ouders Heller-Bols, 
ouders Moorman-Kuhl, ouders Feringa-Hake, Annie Greve-Gepken, echtpaar 
Arling-Linnemann, echtpaar Vedder-Wehkamp, fam. Linnemann-Drees, fam. 
Nijzing-Heller, Frans Wittendorp, Hendrik Heller, Henk Heller, Henk Wubbels, 
Hennie en Erwin Feringa, Jo Robben, Karin Drent, Lenie Heller-Twickler, Lies 

Griemink-Schulte, Lies Hartmann, Marie Kuhl-Peters, Mini Wubkes-Többen, 
ouders Berends-Hölscher, ouders Berends-Lippold, ouders Cramer-Tubben, 
ouders Hake-Linnemann, ouders Pruim-Tiben, ouders Suelmann-Berends, 
ouders Tubben-Keizer, ouders Wehkamp-Keuter, overl. fam. Bernard Heinrich 
Hake, overl. fam. Kuhl-Gebben, overl. fam. Hartmann-Hartmann, Pastoor Ben 
Velthuis, Wim Wehkamp, Yvonne Wehkamp, Jeroen Dijck, ouders Dijck-

Suelmann, ouders Veringa-Tieben, Maria van altijddurende bijstand. 
 

Zondag 6 november 

Herman Mencke, ouders Hemmen-Thole, ouders Mencke-Steenhuis, Ria 
Hemmen, Ben Heller, Geert Knol, Hendrikus Johannes Alers, Maria Aleida 
Bruns-Pol, Maria Gezina Schulte-Gepken, Ria Kuhl-Arling. 
 

Zaterdag 12 november 
Ben Heller, Hendrikus Johannes Alers, Maria Aleida Bruns-Pol, Maria Gezina 
Schulte-Gepken, Ria Kuhl-Arling. 
 

KOSTERS 
 

G. Wolken  0591-349033  
M. v.d. Aa  0591-349144  

S. Siekman 0591-859762  
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Op donderdag 21 september is overleden 
 

Henk Harms 
 

in de leeftijd van 81 jaar 
 

De crematie heeft op dinsdag 27 september plaats gevonden in het 
crematorium te Emmen. 
 

We wensen de familie Gods  sterkte en kracht toe! 
 

ALLERZIELEN 
 

Allerzielen 
Een vlinder van liefde 

weggevlogen heel zacht 
Jij bent nu de mooiste ster 

en straalt dag en nacht 
 

2 november is de dag waarop alle gestorvenen worden herdacht. Ook in onze 
kerk zal er een viering zijn van Allerzielen waarin wij alle overledenen 
herdenken en heel in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar. We 

noemen hun namen en ter gedachtenis steken we in de viering een kaars aan 
voor ieder van hen. 
 

Overleden in 2021 op: 
27 oktober    Willem Lingenaar       76 jaar 
17 november  Bennie Harms         76 jaar 
28 november  Hendrik Gepken        84 jaar 
2 december   Marleen Siebum-Hartmann  67 jaar 
 
 

Overleden in 2022 op: 
21 januari    Lies Lingenaar-Hogelink   78 jaar 
14 maart     Bennie Suelmann       83 jaar  
20 maart     Jo Lambers          81 jaar 
30 maart     Marietje Schulte-Gepken   84 jaar 

15 mei      Jan Alers           91 jaar 
30 juni      Leida Bruns-Pol        83 jaar 
4 juli       Geert Knol           75 jaar 
29 juli      Anna Rolfes-Schiphouwer   79 jaar 
2 augustus   Marietje Hartmann      66 jaar 
15 augustus   Ben Heller           87 jaar 

19 augustus   Ria Kuhl            77 jaar 
21 september  Henk Harms          81 jaar 
 

Bij het binnenkomen van de kerk kunt u een graflichtje kopen à € 1,- die 
bij het verlaten van de kerk wordt aangestoken achter in de kerk. Door de 
oplopende kosten kunnen wij de lichtjes niet meer gratis aanbieden. 
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Van harte 

feliciteren 

We gaan in processie naar het kerkhof. Daar staan we eerst nog een moment 
stil bij de kapel om de misintenties te lezen en de viering af te sluiten.  Daarna 
kunt u het lichtje naar een graf, op het strooiveld of in het columbarium 
brengen. 

Woensdag 2 november om 19.00 uur in de St Josephkerk te Barger 
Compascuum. Wij nodigen u van harte uit deze viering bij te wonen. 

 

De werkgroep zal samen met het dames- en herenkoor deze viering 
verzorgen. 

Werkgroep Zorg bij Rouw 
 

OUDERENVIERING 
 

Op donderdag 10 november is er om 14.00 uur  
een ouderenviering in de kerk. 

Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie/thee te drinken.  
 

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

JARIG IN DEZE PERIODE  
 

19 okt  Mevr. C.M. Suelmann-Voss   08 nov Mevr. A.M. Bruins‐Tubben 

19 okt  Mevr. A.M. Menzen-Berends       09 nov Mevr. A.H. Gerdes-Hartmann 
20 okt  Mevr. M.A. Roelofs-Bürmann      15 nov Mevr. M.M. Harms-Kaiser 
20 okt  Mevr. M.A. Arling-Rocks 
22 okt  Dhr. H. Tenfelde 
30 okt  Dhr. H.A.J. Gustin 
03 nov Dhr. F. Arling 

07 nov Dhr. L.M. Kaldenbach 
 

SAM’S KLEDINGACTIE 
 

Op donderdag 20 en vrijdag 21 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 20 oktober en 17 november 
wordt de kerk schoongemaakt.  

 

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

VRIJWILLIGERSKLUS IN HET ZONNETJE 
 

Ook deze keer 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. Dus wilt u samen 
met ons ook het verschil maken? Meld u dan aan als 
vrijwilliger. De onderhoudsgroep is op dinsdagochtend aan 
het werk. Kom eens langs om te helpen, of gewoon om hen 
te laten weten dat u hun inzet waardeert! Maar natuurlijk zijn er nog veel meer 

mogelijkheden. Wilt u meer weten? Loop eens op donderdagavond binnen en 
drink een kopje koffie! 
 

UITNODIGING OUDERAVONDEN 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN VORMSEL 2023 

 

De uitnodigingen voor de catechese zijn inmiddels verstuurd. 
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u uw kind 
opgeven via: e-mailadres: 
mariahertoginvandrenthe@gmail.com Wij vragen u om dit 
z.s.m. te doen i.v.m. de geplande ouderavonden. 

Het volledige artikel met agenda vindt u in het gedeelte Algemene Informatie. 

mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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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 16 oktober  
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm 

Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Pastoor Franciscus Antonius 
Sturkenboom, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders Ahlers-Koop en 
dochter Joke, ouders Welling-Tieben, Renk Kuper, overl. fam. Kuper-Wolbers, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Gré van Uem-Mensink, 
Hennie Bredek, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, ouders Feringa-Gustin. 
 

Zaterdag 22 oktober  
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, Ina Mensen-Ros, Heinrich Theodor Langen, Marlies 
Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Henk Sturre, Marlies 
Unij-Plagge, Ben en Miny Wessel-Bentlage en zoon Gerard, Jan Bisschop. 
 

Zondag 30 oktober  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders en grootouders Jan 
Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel en zonen Albert en Herman 

Heijne, ouders Berends-Teiken, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, 
Gré van Uem-Mensink, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.  
 

Woensdag 2 november                                                                  Allerzielen 
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-
Ophof, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Enno en Greet Timmer, Pastoor van den Barselaar, 
Zuster Bernardo, Truus Over-Meijer, Henderikus Herbers, 

Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders Thole-
Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina 
Mensen-Ros, Herman Spijker, Lenie Arling, Johan Bernard Ellermann en 
Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven, Hennie Bredek, Heinrich 
Theodor Langen, Geert Zaan en Maria Tekla Zaan-Albers, Taeke Graafsma, 
Joop Kaiser, Herman Heijnen, Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-Schulte. 

Gezina Maria Elisabeth Unij-Plagge, Maria Christina Welling-Ameln, Hermina 
Helena Wessel-Bentlage, Geesje Strijker-Hendriks, Margaretha Angela 
Heijnen-Hoezen, Johannes Hermanus Welling, Johannes Leonardus Maria 
Bisschop.  
 

Zaterdag 5 november  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard 
Mensink, Truus Over-Meijer, Diny Hendriks, Renk Kuper,  
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Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, Broer Bentlage en Lenie 
Bentlage-Tieben, zoontje Tonny Bentlage, ouders Tieben-de Jonge, Herman 
Sturre, Taeke Graafsma, ouders Tubben-Buurman, Herman Heijnen, ouders 
Welling-Ameln, Herman Harms en Tina Harms-Prinsen, voor ouders van 

ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zondag 13 november  
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, Gré van Uem-Mensink, 
Herman Spijker, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Jan 
Bisschop.  
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 17 okt t/m zo 23 okt Margriet Ahlers 0591-354093 

ma 24 okt t/m zo 30 okt René Berendsen 0591-353630 
ma 31 okt t/m zo 06 nov Diny de Roo 06-27613656 
ma 07 nov t/m zo 13 nov José Wessel 06-27369058 
ma 14 nov t/m zo 20 nov Margriet Ahlers 0591-354093 

 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 
zo 16 okt Jan Heijnen Harry Fecken 
za 22 okt Marit Gustin Henriëtte Bolk 

zo 30 okt DOP-viering 
Erik Meijer 
Janique Dijck 

wo 02 nov 19.00 Willie Dijck    Allerzielen Erik Meijer 
za 5 nov Rianne Hoesen + misdienaar Ria de Vries 
zo 13 nov Marco Gustin Harry Fecken 
za 19 nov Marit Gustin Henriëtte Bolk 

zo 27 nov Jan Heijnen Erik Meijer 
 

LOCATIEBUREAU 
 

do 20 okt Tilda Heine 

do 27 okt Tiny Hogenbirk 

do 03 nov Adelheid Kuper 

do 10 nov Ans Berendsen 

do 17 nov Tilda Heine 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 
 

Groep 1 24 okt t/m 28 okt 
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BLOEMVERSIERING 
 

Gr 2 Greetje Rengers 
Liezet Mouris 
Gieneke Greevink 

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

Gr 3 Maria Herder 
Ria Loves 

24 okt t/m 13 nov 
0591-352363 
06-18170565 

Gr 4 Lena Mencke 
Maureen Nie 
Dorota Maj 

14 nov t/m 27 nov 
0591-349057 
0591-346365 
06-44353179 

 

Dinsdag 8 november 

Eco-dorp Land van Aine, Ter Apel. 
Leefgemeenschap, zelfvoorzienend, energie neutraal. 
 

Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis en beginnen om 19.30 uur. 
 

CONTACTMIDDAG  
 

Op dinsdag 1 november 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 
 

 

Hartelijk dank! 
Wij willen pastor Mielnik, Ina Heijnen, herenkoor, dameskoor, Sandra Heijnen 
en Ans Berendsen, bedanken voor de mooie uitvaartdienst die jullie Jan 
gegeven hebben. Het was precies zoals Jan gehoopt had. 

Hij gaf ons troost en steun. DANK. 
Elle, Mariëlle en Suzanne Bisschop. 

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

Overleden 
Op maandag 29 augustus is, overleden onze parochiane 

Hennie Smit-Bijlsma 
Op donderdag 1 september was er gelegenheid  
om afscheid van haar te nemen en de familie te condoleren. 
 

De crematie heeft plaatsgevonden op vrijdag 2 september in Emmen. 
Dat zij mag rusten in vrede. 

We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 

KVE 

FAMILIEBERICHTEN 
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A. Ahlers-Berends EC 16-10-1944 
M.B. de Roo-Berends EC 16-10-1942 
M. Middeljans-Mastenbroek EC 19-10-1947 
G. Hempen-Kaijser EC 20-10-1936 
A.J.C. Muller-Borgmann EC 21-10-1943 
H.J.G. de Haan EC 24-10-1946 

J.A. van Keeken EC 24-10-1947 
J.H. Schepers EC 24-10-1944 
J.G.G. Muter EC 25-10-1946 
G.H. Ahlers EC 06-11-1939 
A.C. Bredek-Hoffard EC 06-11-1936 
J.H. Trechsel EC 08-11-1941 

A. Depenbrock-Santing EC 10-11-1946 
J.G. Helder EC 11-11-1945 
J. Hoesen EC 15-11-1944 
G.J. Wolthuis EC 15-11-1931 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!  
Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via  

e-mail: lb.willehadus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het 
parochiebureau tel: 0591-351351. Dit i.v.m. de wet op privacy.  
 

VERSLAG OECUMENISCHE VIERING 
 

Op zondag 11 september vierden wij met de Protestantse Gemeente, de start 
van ons nieuwe werkjaar. In een goed gevulde kerk hebben wij onder het 
thema ’SAMEN DELEN’ gebeden, geluisterd en gezongen met elkaar. 
Dominee Coster en pastor Karol gingen voor, samen met de leden van de 

werkgroep. De viering werd opgeluisterd door de prachtige zang van het  
‘drie-vrouws-koortje’, waarvoor onze hartelijke dank. 
De collecte, bestemd voor de 300 vrouwen die in Gambia 
met financiële hulp van de Wilde Ganzen een grote 
moestuin aanleggen en onderhouden, bracht het mooie 
bedrag van € 281,65 op! Met hartelijke dank aan de gevers! 

Dank aan ieder die zich, op welke manier dan ook, heeft 
ingezet voor deze viering!  
 

Volgend jaar in januari, vieren wij de week van ‘Eenheid 
voor de Christenen’ in de Protestantse kerk aan de Runde. 

Dan niet alleen met de Protestantse Gemeente van Emmer Compascuum 
maar ook samen met de Protestantse Gemeente van Nieuw Weerdinge. Dit 
beloofd een bijzondere viering te worden! Meer informatie leest u later in 
Klaverblad nr. 11 

 
 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M  

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

Hoiii ik vond het een hele leuke 
wandeling! En natuurlijk belangrijk, want 
vrede is belangrijk! 

Dat betekend respect hebben voor 
elkaar, lief zijn voor elkaar, en rekening 
houden met de ander. 

 
Ik hoop dat de vredeswandeling vaker 
komt! 

Groetjes, 
Marit! 

 

SCHOOLVIERING ‘STEEN VOOR STEEN’  
 

Een nieuwe start van het 
schooljaar. Op weg naar 
een nieuwe school en 

elkaar weer ontmoeten in 
de klas. De kinderen 
hadden op bouwstenen 
hun talenten geschreven. 
Wat kun jezelf bijdragen 
om een goeie en mooie 

school te zijn. Een veilige 
haven voor ieder kind.  

Op die wijze bouw je iets op. Kinderen waren goed in samen werkjes doen, 
elkaar helpen enz.  
 

Alle mensen in de kerk kregen ook een briefje waarop ze in moesten vullen 
wat zij voor steentje kunnen bijdragen. Oma’s en opa’s, mama’s en papa’s 
gaven aan te kunnen helpen met knutselen en voorlezen enz. De kinderen 
hebben prachtig gezongen over de vrede en de wereld is een toverbal. Bij het 

verlaten van de kerk kregen ze een vredeskoek mee. Een fijn schooljaar 
toegewenst samen.        

      Een oma 
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OPROEP KNIEPERTJES BAKKERS 
 

We gaan weer kniepertjes bakken! Voor het bakken zijn we dus weer op zoek 
naar vrijwilligers die mee willen helpen. Het is altijd een heel gezellig en 
plezierig gebeuren. 
 

Als u op één van onderstaande dagen wilt helpen, dan kunt u dat doorgeven: 
 via email: lb.willehadus.mhvd@gmail.com o.v.v. ‘Kniepertjes’ 

 persoonlijk doorgeven aan één van de leden v.d. Financiële commissie,  
 of aan de stuurgroep door even langs te komen op zaterdagmorgen in 

ons Parochiehuis, (de koffie staat klaar) 
 of door telefonisch contact op te nemen op zaterdagmorgen tel. 351351. 
 

De bakdagen zijn ’s middags en ‘s avonds:  
 dinsdag    08 november 
 woensdag  09 november 

 woensdag  16 november 
 woensdag  23 november 

 dinsdag   29 november 
’s middags van ±  13.00 uur tot 16.00 uur  
‘s avonds van  ± 19.00 uur tot 21.30 uur 
 

We hopen dat we weer met veel bakkers zijn, jong en oud,  
zodat we met elkaar weer een grote hoeveelheid kniepertjes kunnen bakken!  

Financiële commissie:  

René Berendsen, Erik Meijer, Geert Jan Mulder,  
Henk Zwart, Jenneke van den Heuvel 

 

ALLERZIELEN IN HET LICHT 
 

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop alle gestorvenen worden 
herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op 
de dag na Allerheiligen, met een viering, met bidden en het branden van 
kaarsen en ook kerkhofbezoek en versiering van graven met bloemen.  
 

Ook onze parochie gedenkt met name in het 
bijzonder de overleden parochianen die vanuit 
onze kerk zijn uitgevaren vanaf 2 november 

2021 tot 2 november 2022. 
 

Allerzielen is niet alleen een dag om overleden 

van het afgelopen jaar, maar ook al onze 
dierbare overledenen te herdenken.  Daarom 
nodigen we iedereen uit om uw dierbaren te 
gedenken tijdens de Allerzielenviering op 
woensdag 2 november om 19.00 uur in onze 
kerk. 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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Iedereen die al eens een keer geweest is bij deze viering, heeft ervaren dat 
het een mooie, indrukwekkende en troostende viering is.  
 

De viering wordt afgesloten met de processie naar het kerkhof, die daarvoor 
speciaal verlicht wordt, en kan iedereen op het graf, urnenmuur of urnengraf 
van zijn/haar dierbaren een lichtje plaatsen. Ook kunt u ter herinnering een 
kaars op het strooiveldje of zomaar ergens op het gras op het kerkhof plaatsen.  

Graflichtjes zijn bij de kerk verkrijgbaar voor € 1,-  
 

KERK ’s MIDDAGS OPEN OP ALLERZIELEN 
 

Op woensdag 2 november is ook vanaf 14.00 uur tot 16.00 
uur, onze R.K. Kerk (Hoofdkanaal O.Z. 82) open. 
Dan is ieder van harte welkom om even de kerk binnen te 
lopen, even te zitten, stil te zijn (en zo u wilt) een kaarsje te 
ontsteken ter nagedachtenis aan een dierbare overledene. 
 

Vanzelfsprekend is iedereen ook van harte welkom 
in de Allerzielenviering die begint om 19.00 uur. 

 

MET ENERGIE AAN DE SLAG! 
 

Bovenstaande titel is voor tweeërlei uitleg vatbaar. 
Allereerst natuurlijk vanwege het feit dat we weer gestart 
zijn met de vele activiteiten in onze parochie en anderzijds 

vanwege de oplopende energieprijzen.  
 

Na een relatief rustige vakantieperiode bruist het weer van 

de activiteiten. Sommige activiteiten zijn goed zichtbaar, 
zoals de vele meters heg die weer door de tuingroep zijn 

geknipt. De Vredesvlag die een week lang in de vlaggenmast heeft gehangen 
met de daarbij horende prachtige vieringen en Vredeswandeling. Maar ook de 
repetities van onze prachtige koren die weer zijn gestart. 
 

Weer andere gebeurtenissen waren meer in het verborgene. En ook dat is 
goed! Vanuit ons geloof voelen we ons geïnspireerd om met energie aan de 
slag te gaan. We zijn allemaal gezonden om Christus uit te dragen: dat doen 

we door ons bidden en vieren, maar ook door ons spreken en ons zwijgen, en 
vooral ook door ons doen en laten. In dit parochieblad ziet u weer veel data en 
activiteiten staan. Voel u welkom!  
 

Voelt u zich thuis in de kerk? Wat fijn! Komt u niet meer omdat er misschien 
ooit iets is voorgevallen of u dwars zit? Krop het dan niet op, maar lucht eens 
uw hart bij één van de pastores. Misschien kan het dan zijn als een laagje stof 
dat je van een schilderij poetst waarna de kleuren, waar het ècht om gaat, weer 
boven kunnen komen. Weet dat u altijd welkom bent! 
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Met energie aan de slag slaat ook op de steeds hoger wordende energielasten. 
Ons parochiebestuur heeft hierover al vergaderd en ook in de locatieraad zijn 
we aan het bekijken hoe we iedereen toch nog een ‘warm’ welkom kunnen 
geven. Eén ding is zeker: we zullen mét elkaar naar mogelijkheden moeten 

zoeken om het energieverbruik van de kerk te verminderen.  
Als u ideeën voor onze locatie/parochie heeft dan horen we dat graag.  
 

Maar laten we vooral met elkaar blijven samenkomen.  
Samen zijn- en blijven we kerk. 
Dus. . . Samen met energie aan de slag! 

Locatieraad St. Willehadus.  
 

KERSTMUSICAL 
 

De voorbereidingen voor de kerstmusical zijn achter de 
schermen alweer in volle gang. We zijn verder gegaan waar 
we verleden jaar door voor iedereen wel bekende redenen 

moesten stoppen. Maar dit geeft ons nu de kans om de 
musical nog verder te verfraaien.  
 

Verleden jaar hadden zich vele spelers aangemeld, en waren 
de rollen verdeeld, maar helaas kunnen ze dit jaar niet allemaal van de partij 
zijn. Dus … er is altijd nog plek om mee te doen aan deze speciale 
kerstmusical, want zonder spelers is de musical echt niet compleet te noemen. 
 

Nog een paar weken en dan beginnen we met de eerste repetities voor de 
Kerstmusical. We oefenen 5 weken elke zondagochtend in de kerk.  
De uitvoering is op zondag 11 december.  
 

Wilt u/jij ook meedoen? Geef dan even een belletje of appje naar:  
     Erik   tel: 06-51479189   Henk  tel: 0591-351105  

Ans   tel: 06-27535468   Ina     tel: 06-14520368 
 

(Even gewoon tegen ons zeggen mag ook altijd hoor)! 
Of stuur een mail naar de Willehaduslocatie  lb.willehadus.mhvd@gmail.com 

 

En noteer vast in de agenda Kerstmusical 11 december 15.00 uur 
St. Willehadus Emmer-Compascuum 

 

RK BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN 
 

RK. Basisschool ‘De Hoeksteen’, is een kleurrijke school waar iedere leerling 
zijn eigen kleur (talent, eigenheid) heeft, zo zijn we samen ‘De Hoeksteen’.  
De school waar je heerlijk jezelf kunt zijn, waar iedereen mee kan komen, 
waar we genieten van elkaar en waar we samen leren. 
 

Activiteiten 

• 17 t/m 22 oktober Herfstvakantie 

• 10 november    Lampionnen lopen met school 

• 11 november     Sint Maarten 

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

Gisteren een superleuke rit gehad vanuit een 
vakantiepark in Emmen naar Vlaardingen. Ik kom daar bij 
het park, staat er een jong gezin met twee kinderen van 

een jaar of 15 met de oma bij de ingang van het park. Ik 
roep meteen tegen de jongens als dolletje ‘Zo zo…jullie 
willen zeker weten dat ze weggaat, dat jullie met zijn allen 
haar aan het uitzwaaien zijn’? ‘Kijk ma, die mazzel heb je 

al’, roept de vader in plat Hagenees, ‘een gezellige knappe chauffeur’! We 
lachen er hartelijk om. De rollator zet ik vast en haar zet ik naast me op de 

stoel in de grote bus. Echt een oma en ze zit meteen op haar praatstoel. Ze 
vertelt me over haar twee zonen, één is helaas aan de drugs overleden en de 
tweede heeft, samen met zijn echtgenoot, een eigen zaak. Die hebben nu een 
vakantiewoning op het park gekocht. Hadden eerst een mooie plek op een 
vakantiepark van Hatseflats…..maar daar moesten ze weg. Maar ook deze 
zoon blijkt aan de drugs geweest te zijn. Wat een heftig verhaal. De eerste 

man van Suus, zo noem ik haar even, overleed op 45-jarige leeftijd, haar 
tweede man ging vreemd. We hebben het even over het feit dat niet alle 
mensen het geluk aan de kont hebben hangen. Ik vertel haar ook even vluchtig 
over heftige zaken die ik zelf onlangs in de relationele sfeer heb mogen 
meemaken. Ze vraagt of ik in God geloof. ‘Zeker, zeg ik, maar niet in een God 
die zegt van: nu ben jij aan de beurt voor een bak ellende’. Zij denkt daar 

duidelijk anders over. We babbelen nog wat over de kinderen en kleinkinderen 
en voor ik het weet sta ik in Vlaardingen. Mooi man, ik krijg € 5,- in mijn handjes 
gedrukt en ze knijpt me in mijn schouder, ’t ga je goed jongen’! Ik wens haar 
ook het allerbeste en goeds toe. 
 

Een dag later eerst even wat WMO-ritjes gedaan en toen naar Ten Boer om 
een minderjarige asielzoeker op te halen die naar Rosmalen mag. Maar ik mag 
ook nog even over Ter Apel om er eentje op te halen die naar Maastricht mag. 
Bij het AZC in Ter Apel liggen de asielzoekers letterlijk voor het hek en er is 

een achteringang gemaakt waar ik heen mag. Je weet niet wat je ziet….. In 
het Engels geef ik de jongens aan dat ik nog even ga tanken in Emmen op de 
zaak maar ze krijgen het niet mee. Ze praten in hun moerstaal met elkaar en 
eigenlijk heb ik amper contact. Radio aan en gaan. Ze vallen in slaap en in 
Rosmalen maak ik er één wakker en zeg dat we er zijn. Zijn broer woont daar 
en ik draag hem over en wens hem alle goeds en geef hem een hand die we 

schudden. Dan nog even 1,5 uur verder knallen naar Maastricht, prachtig daar 
altijd. Ook die jongen lever ik af bij familie en ze vragen of ik nog koffie wil, 
altijd mooi.  
 

Het is 22.00 uur en daar sta je dan op een pleintje midden in Maastricht, even 
pauze. Na 7 uur sturen moe en even chatten met een vriendin. Dat beurt me 
op en ik loop nog even om de bus.  
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Even twee kiwi’s erin en gaan. Ruim 300 km terug…. Onderweg toch maar 
klein beetje diesel erbij want ik wil niet stil komen te vallen. Thuis maar 
declaratieformuliertje invullen, komt altijd goed. Om 01.30 ben ik weer in 
Emmen, ben kapot, hup op de motor naar huis en om 02.30 in bed. Tja dat zijn 

lange dagen maar wel mooi die verre ritten en ook het contact wat ik daarbij 
maak, heel waardevol.  

Alle goeds Harry 
 

35-JARIG JUBILEUM ENJOY 
 

Op zaterdag 20 augustus 
vierde ons koor Enjoy op 
gezellige, leuke en 
bijzondere wijze hun 35-
jarig jubileum.  

Nieuwe leden zijn natuurlijk 
altijd welkom, dus kom 
eens langs bij de repetitie 
op donderdagavond van 
19.30 uur tot 21.30 uur in 
de kerk. 

 

UITNODIGING OUDERAVONDEN 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN VORMSEL 2023 

 

De uitnodigingen voor de catechese zijn inmiddels verstuurd. 
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u uw kind 

opgeven via: e-mailadres: 
mariahertoginvandrenthe@gmail.com Wij vragen u om dit 
z.s.m. te doen i.v.m. de geplande ouderavonden. 

Het volledige artikel met agenda vindt u in het gedeelte Algemene Informatie. 
 

GEZINSVIERING 30 OKTOBER 
 

Zondag 30 oktober om 10.00 uur 
gezinsviering. 

 

Het thema van deze viering, twee dagen voor Allerheiligen is:  
De kanjers van ons geloof. 

 

Kinderen die tijdens de viering willen 
meezingen kunnen zich aanmelden bij 

Ina Heijnen    tel: 06-14520368 of  
Sandra Heijnen  tel: 06-31393640 
Je hoort dan nog wanneer de repetitie is. 
 

Hierbij nodigen we jullie uit voor de familieviering. 
Zoals de naam al zegt, is de viering voor iedereen. 

Van harte welkom. 

mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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POOLS-NEDERLANDSE VIERING 
 

Zondag 2 oktober hebben we samen met de parochianen van de Poolse 
gemeenschap een hele bijzondere, mooie en goed bezochte viering mogen 
beleven.  
 

De kerk was prachtig versierd met bloemstukken in de kleuren van de Poolse 
vlag (wit-rood) en Nederlands vlag (rood-wit-blauw). De zang werd om en om 

verzorgd door een duo van de Poolse gemeenschap en ons dames- en 
herenkoor. Bij het slotlied Aan de oever – Barka werden de coupletten in het 
Nederlands en het refrein in het Pools vol enthousiasme meegezongen door 
beide gemeenschappen en onze pastores. In processie werd er een speciale 
kaars naar de Mariakapel buiten gebracht, terwijl de regen als zegen op ons 
neerdaalde, waar werd afgesloten met Te Lourd’ op de berge gezongen in het 

Pools en Nederlands onder trompet begeleiding. 
 

Aansluitend aan de viering was er koffiedrinken met Pools gebak in  

parochiehuis, of tenten buiten. Daarna was er nog Poolse soep met broodjes 
van de Hollandse bodem. 
 

Al met al een zeer geslaagde zondagsviering.  
En onze hartelijke dank aan allen die hebben 

meegevierd - meegewerkt - gekookt – gebakken. 
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live 

live stream 

Tel: 06-81053521 

Mail: heijnenron@gmail.com 

Uw specialist in 

videoverbinding en geluid 



Pagina | 34 Klazienaveen Klaverblad 

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 
 
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 16 oktober  
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Pastoor 
Middelkoop, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der 

Werf, overl. ouders Valke-Tholen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters, Toon Loves en Annie Loves Tholen, Anna Helena Arling-Tappel, Joop 
en Stien Wubkes-Velt, Anna Margaretha Wittendorp-Sulmann, Johannes 
Bernardus Gerardus Valke, Johannes Hermanus Scherpen, Johan Herman 
Falke. 
 

Zaterdag 22 oktober 
Overl. ouders Heijnen-Wittendorp, 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, Johannes Bernardus Gerardus Valke, Johannes 
Hermanus Scherpen, Johan Herman Falke. 
 

Zondag 30 oktober 

Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Jo en 
Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Anna Helena Arling-Tappel, Johan 
Herman Falke. 
 

Dinsdag 1 november                      Allerheiligen 
 

Woensdag 2 november                      Allerzielen 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Pastoor 
Middelkoop, Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Marie 
Kloppenburg en overl. fam., Pastoor Swart, Geert Hendrik Tenfelde en 
Hindrika Gezina Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Herman Berens, 
Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, overl. ouders Velt-Honig, overl. ouders 

Wübkes-Lange, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, overl. ouders Muller 
Wesseling, overl. ouders Valke-Tholen, Maria Regina Heller-Wehkamp, 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. ouders Veringa-Kolmer. 
 

Zaterdag 5 november 
Herman Heinrich Tappel. 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, Maria Catharina Fuhler-

Kollmer. 
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Zondag 13 november 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Anna Helena Arling-Tappel, Stien 

Wubkes-Velt, Maria Catharina Fuhler-Kollmer, Margaretha Gerarda Maria 
Verdel-Hijdra. 
 

OUDERENVIERING  
 

Op woensdag 2 november om 14.00 uur 
is er een viering in de Dillehof.  
 

Op deze dag gedenken we de overleden 
medebewoners van het afgelopen jaar. 
 

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 18 oktober is de volgende contactmiddag 
voor ouderen. De eucharistieviering begint om 14.00 
uur. Aansluitend is er weer gelegenheid tot ontmoeting 
onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan 
kunt u contact opnemen met mij tel: 0591-317060. 
 

                                      Iedereen is welkom!                                Leo Mensen  
 

KAARTEN (SPEL- EN CONTACTMIDDAG) 
 

Op dinsdag 25 oktober a.s. is er kaarten in de parochiezaal om 13.30 uur. 
Als u geen zin hebt in kaarten maar wel in een ander spelletje kan dat ook. 

Denk hierbij aan Rummikub, sjoelen of een ander spel. 
 

Iedereen is van harte uitgenodigd, u hoeft zich 

vooraf niet aan te melden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 

Riet de Munnik  tel: 0591-621543 of 
Miny Hoge        tel: 0591-314558 
 

De datum van de volgende spelmiddag is: 
Dinsdag 29 november noteer deze datum alvast in u agenda.  
Wij hopen u te zien op een van deze middagen.  
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

17 okt  t/m  23 okt  H. Beukers 0591-315725 
24 okt t/m  30 okt  A. Peters 0591-313627 
31 okt t/m  06 nov J. Lohuis 0591-313286 
07 nov t/m  13 nov  H. Beukers 0591-315725 

14 nov t/m 20 nov A. Peters 0591-313627 
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ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 16 okt G. Tobben 0591-317515 
za 22 okt B. Menzen 0591-316132 
zo 30 okt A. Heijnen 0591-315653 

di 01 nov G. Tobben 0591-317515 
wo 02 nov A. Verdel 0591-312976 
za 05 nov G Timmerman 0591-317726 
zo 13 nov B. Menzen 0591-316132 
 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 
  

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

 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden                                  08 september 

                                      Johannes Hermanus Scherpen  
                                                           Jan 

87 jaar 
 

               Op 12 september 

         Johan Herman Falke 
                       Herman 
                        93 jaar 
 
 
 
 

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 

Zo 16 okt   G. Lambers H. Slip 

Za 22 okt M. Heijnen  H. Maatje  

Zo 30 okt S Karstenberg H. Slip 

Di  01 nov B. Menzen S. Karstenberg 

Wo 02 nov S. Karstenberg J. Lohuis 

Za 05 nov Woord- en 
Communieviering  

 

Zo 13 nov  M. Heijnen H. Slip 
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FELICITATIES 
 

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

Mevr. Post-Maatje  
Dhr. Mensen  
Dhr. Meijer 
Mevr. Enninga-Hoffmann 

Mevr. Beukers-Beukers-Hettinga  
Mevr. Kollmer-Borghuis 
Mevr. Schepers-Wubkes  
Mevr. Bruins-Koops  
Dhr. Roewen  
Mevr. Peters-Lambers 

Dhr. Gustin  
Mevr. Robben  
 

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. 
 
 

WOENSDAG 2 NOVEMBER: ALLERZIELEN 
 

Woensdagavond 2 november om 
19.00 uur is er in onze kerk een 
gebedsviering waarvoor u allen 
wordt uitgenodigd  om de mensen 
die ons na aan het hart liggen en 
ons zijn ontvallen te gedenken. 

 
In deze viering zullen hun namen worden genoemd en wordt er een kaars voor 
hen ontstoken als teken dat wij met onze dierbare overledenen verbonden zijn. 
Aan het einde van de viering gaan wij gezamenlijk in processie naar het 
kerkhof om voor onze geliefden te bidden en te herdenken.  
(Neem indien mogelijk een zaklantaarn mee) 
 

Bij het binnenkomen van de kerk kunt u een grafkaars kopen van € 1,- Door 
de oplopende kosten kunnen wij de kaarsen helaas niet meer gratis 

aanbieden. Bij het verlaten van de viering wordt de kaars achter in de kerk 
aangestoken. De kaars kunt u later op het graf of bij de urnenmuur achterlaten. 
 
De werkgroep “Omzien naar Elkaar” en de Avondwakegroep gaan voor in deze 
viering. Muzikale medewerking: Henricus koor o.l.v. Marc Bruinewoud. 
 

 

mailto:lb.henricus.mhvd@gmail.com
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AGENDA VRIJWILLIGERS 
 

• Dinsdag 18 oktober: De werkgroep Omzien naar elkaar om 9.30 uur. 

• Dinsdag 25 oktober. De werkgroep Zonnebloem om 19.30 uur.  

• Donderdag 27 oktober: De werkgroepen Avondwake en “Omzien 
naar elkaar’’ om 19.30 uur.  

• Maandag 07 november: KBO (katholieke bond voor ouderen) om 
10.00 uur. 

 

VRIJWILLERSDAG KLAZIENAVEEN 
 

Terugblik op de vrijwilligersdag. 
 

Zondag 11 september hebben we weer onze 
vrijwilligers-dag georganiseerd. Dit was weer als 
vanouds een gezellige dag. Er hadden zich 50 

mensen opgegeven. Na de Eucharistieviering 
hebben we eerst gezamenlijk koffie gedronken. 
Tijdens de koffie werd iedereen verwelkomd  en 
werd even kort de organisatie van de dag door 
genomen. 
 

Toen was het de beurt aan de organisatie van de fietstocht om de spelregels  
uit te leggen. Degene die zich hadden opgegeven voor de fietstocht werden in 
8 groepjes verdeeld. We zijn om beurten met een tussenruimte van tien 

minuten gestart. De fietstocht leidde ons langs een mooie route. Onderweg 
waren er verschillende vragen te beantwoorden. De laatste groep kwam om 
half vijf weer binnen.  
 

De vrijwilligers die niet meegefietst hadden, hebben diverse activiteiten in de 
parochiezaal gedaan. Zo hebben ze geholpen om het fruit schoon te maken 
en in stukjes te snijden voor bij het eten. 
 

Na het doornemen van de antwoorden op de vragen van de fietsers, hebben 
we heerlijk gegeten. De catering was verzorgd door een aantal vrijwilligers. 
Het eten was verzorgd door cateringbedrijf Bruut. Al met al kunnen we terug 
kijken op een zeer geslaagde dag. 
 

UITNODIGING OUDERAVONDEN 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN VORMSEL 2023 

 

De uitnodigingen voor de catechese zijn inmiddels verstuurd. 
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u uw kind 

opgeven via: e-mailadres: 
mariahertoginvandrenthe@gmail.com Wij vragen u om dit 
z.s.m. te doen i.v.m. de geplande ouderavonden. 

Het volledige artikel met agenda vindt u in het gedeelte Algemene Informatie. 

mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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Woensdagmorgen:    Nieuw-Weerdinge 
Donderdagmorgen: Emmer-Compascuum 
Donderdagmiddag: Ter Apel 
Vrijdagmorgen:   Zwartemeer 
Vrijdagmiddag:   Musselkanaal 
Zaterdagmorgen:  Emmer-Compascuum  

Willie en Jannet Dijck 

Kanaal A NZ 100 

Emmer-Compascuum 

Tel: 06-50206237 
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Kerk en Locatiebureau:               
De Hoven 8 

7894 BT Zwartemeer 
Telefoon: 0591-76 91 44 
 
Website:   mariahertoginvandrenthe.nl 
 
Voor alle betalingen: 

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

 

 

 
COÖRDINATIETEAM ZWARTEMEER 
Mailadres:  antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com  
 
Jan Siebers     tel: 0591-313282 
Bertha Heidotting  tel: 06-55335742 

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

Zondag 16 oktober                        16.00 uur Marialof 
Jan Falke, ouders Lippold-Arling, ouders Kuhl-Kollmer, bijzondere intentie, 
Maria Lambers-Oortmann, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en 

Gerard. 
 

Zondag 23 oktober                   
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, ouders Kuhl-Kollmer, 

ouders Jacob en Mia Santing-Abeln. 
  

Zaterdag 29 oktober 
Pa en ma Post, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, ouders 

Kuhl-Kollmer. 
  

Dinsdag 01 november              Allerheiligen in Klazienaveen 
Ouders Tieck-Rocks en kinderen. 
 

Woensdag 02 november                       Allerzielen 
Sientje Kolmer-Heidotting, Harm en Annie Heidotting-Peters, Jan Falke, pa en 
ma Fühler-Bernsen, ouders Jacob en Mia Santing-Abeln, Lies Peters-

Heidotting, Henk Lankhorst, Jan Peters, Berry Schepers, overl. fam. Peters en 
Arling, Johan Peters en schoondochters Lea en Alie, Mieke Bruins-Hoge, 
ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 

Zondag 06 november 
Henk Lankhorst, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, 
ouders Kuhl-Kollmer. 
 

Zaterdag 12 november  
Lies Peters-Heidotting, ouders Kuhl-Kollmer, ouders Siebers-Siebum en 
zonen Herman en Gerard. 
 

OUDERENVIERING  
 

De ouderenviering van woensdag 26 oktober komt te vervallen. 
 

Dit omdat er op woensdag 12 oktober al een speciale ouderenviering is. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

10 okt t/m 16 okt Luuk Ronde 0591-316208 

17 okt t/m 23 okt Jan Knol 0591-316578 
24 okt t/m 30 okt Tiny Smit 0591-313472 
02 nov  Allerzielen Jan Siebers 0591-313282 
31 okt t/m 06 nov Jan Knol 0591-316578 
07 nov t/m 13 nov Luuk Ronde 0591-316208 
14 nov t/m 20 nov Jan Siebers 0591-313282 
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UITNODIGING OUDERAVONDEN 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN VORMSEL 2023 

 

De uitnodigingen voor de catechese zijn inmiddels verstuurd. 
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u uw kind 

opgeven via: e-mailadres: 
mariahertoginvandrenthe@gmail.com Wij vragen u om dit 
z.s.m. te doen i.v.m. de geplande ouderavonden. 

Het volledige artikel met agenda vindt u in het gedeelte Algemene Informatie. 
 

                   
Mieke Schepers 

Beatrix Scheepbouwer 
Tinie Rocks 

 

 

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 
 

ACOLIETEN 

16 okt Jan Siebers 
23 okt Bertha Heidotting 

29 okt DoP 
02 nov Jan Siebers 
06 nov Marianne Keurs 
12 nov Jan Siebers 
20 nov Bertha Heidotting 

LECTOREN 

16 okt Bertha Heidotting 
23 okt Annie Bartels 
29 okt DoP 
02 nov  Bertha Heidotting 
06 nov Marianne Keurs 
12 nov Jan Siebers 

20 nov Bertha Heidotting 

BLOEMVERSIERING 

ZIEKEN- en BEJAARDEN BEZOEK  EN BLOEMENGROET 

mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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27 tot 28 oktober ± 13.00 uur  
Staat de papiercontainer bij de Banier!! 

 
 

Breng uw oud papier naar De Banier!! 
 

De opbrengst komt 
ten goede aan de kinderen. 

 
 
 

 

Vertrek pastoor Okonek 
Op zaterdag 17 september kwam het bericht dat pastoor 
Okonek gaat verlaten per 1 december van dit jaar. Dit omdat de 
Poolse congregatie waar de pastoor deel van uitmaakt wil 
rouleren. Pastoor Okonek zijn nieuwe standplaats is Breda. Het 

is een Poolse parochiegemeenschap met ook een eigen Poolse kerk. Het is 
een grote parochiegemeenschap met meer dan 10.000 parochianen. Jammer 
voor onze parochie, maar we weten dat kan gebeuren. En wie zijn vervanger 
wordt is nog niet bekend. Hierover wordt de komende tijd druk overleg gevoerd 
en hopelijk met een positief bericht. 
 

Vrijwilligers 
De groep vrijwilligers die het kerkhof onderhoudt heeft zich bereid verklaard 
om de tuin rond de parkeerplaats een flinke beurt te geven, met name om alles 
met de viering van het jubileum er weer netjes te laten uitzien. Jongens heel 

erg bedankt. 
 

Vervanging haag bij Christusbeeld voor de kerk 
De buxushaag rond het beeld voor de kerk was getroffen door de alom tierende 

buxusmot. De haag was  daardoor in een hele slechte conditie en was niet 
fraai meer om te zien. Er is nu een andere groen blijvende haag geplaatst en 
de grond is ook vervangen. Het ziet er nu weer mooi en fris uit.  
 

Viering jubileum 
Zoals u in het vorige parochieblad hebt kunnen lezen vieren we als locatie het 
100-jarig bestaan in de week van 8 oktober tot en met 16 oktober. De 
werkgroep heeft in samenwerking met de Stichting Cultuur Historisch 
Zwartemeer een heel mooi programma samengesteld met voor elk wat wils.  
 

• De expositie wordt op zaterdag 8 oktober geopend en de toegang is 
gratis.  

OUD PAPIER NAAR DE BANIER!! 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
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• Op zondag vieren we met een plechtige H. Mis het 100-jarig bestaan 
van onze locatie. Na afloop koffie met taart en hapje en drankje in de 
feesttent. Hopelijk komen er veel parochianen bij deze feestelijke 

openingsviering. Het koor heeft in ieder geval mooie liederen 
uitgekozen voor die morgen. U ontvangt ook een speciaal aandenken 
aan dit jubileum. 

 

• In die viering worden ook de winnaars bekend gemaakt van de 
kleurwedstrijd van de kinderen van de bassischool. Alle kinderen van 
de Banier hebben een kleurplaat ontvangen met voor de ouderen een 
afbeelding van de Antoniuskerk en voor de kleintjes een fantasiekerk. 

 

• Speciale aandacht is er op maandag 10 en dinsdag 11 oktober voor 
de kinderen van de basisschool. Ze krijgen een speciaal op hen 
afgestemde lezing met PowerPoint beelden in onze kerk. 

 

• Voor de ouderen is er op woensdag 12 oktober een heel mooi 
programma in elkaar gezet. Ook de ouderen van de andere locaties 
van de parochie zijn hierbij uitgenodigd. Behalve koffie met gebak is 

er ook een stamppotten buffet en natuurlijk om 14.00 uur een H. Mis 
met daarna gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een 
drankje. 

 

• Op vrijdagavond 14 oktober is er een programma samengesteld voor 
alle vrijwilligers van de vier locaties. De avond begint vanaf 19.00 uur 
met ontvangst met koffie en iets lekkers erbij in de tent op het kerkplein 
en daarna een optreden van een zanggroep en lezingen met power 
point beelden en een rondgang over de expositie, met aansluitend een 
hapje en drankje in de tent. 

 

• Op de doordeweekse dagen is er op elke dag gelegenheid om de 
expositie te gaan bezichtigen en om lezingen mee te maken die 

ondersteund worden met power point beelden. In het programma 
staan de openingstijden van de expositie vermeld. 

 

• We sluiten de jubileumweek af met een plechtig Marialof op zondag 

16 oktober om 16.00 uur. Hopelijk kunnen we dan ook weer veel 
parochianen of gasten verwelkomen. Tot 15.45 uur kunt u die zondag 
nog de expositie gaan bekijken.  

 

We proberen nog vroegtijdig aan te geven op welke tijdstippen u de oude 
Antoniuskerk kunt bezichtigen. In principe zal dit alleen op een of beide 
zondagen van de jubileumweek zijn. 
 

Ik hoop dat we mede door uw aanwezigheid er een onvergetelijke feestweek 
van kunnen maken. 

JS 
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COLUMN VAN DE BISSCHOP 
 

Mensbeeld en transgenderwet 
Door de minister is bij de Tweede Kamer een wetswijziging 
ingediend. Het moet gemakkelijker worden om in de 

burgerlijke basisadministratie ‘man’ door ‘vrouw’ (of 
omgekeerd) te vervangen. Het is niet langer nodig om een 
psycholoog of arts te raadplegen die een verklaring afgeeft. 
Het is ook niet nodig om fysiek in transitie te gaan (je 
geslacht operatief te laten veranderen). Het enige criterium 

is een duurzame overtuiging tot het andere geslacht te behoren dan je lichaam 

laat zien.  
 

Er is over dit onderwerp weinig publiek debat en dat begrijp ik. Het gaat altijd 
over concrete personen. Misschien kent u wel iemand. En we willen elkaar niet 

kwetsen. Toch is deze wetswijziging niet zomaar iets. Ik vraag me af of de 
gevolgen op langere termijn en de gevolgen voor de meerderheid van de 
bevolking wel worden overzien. 
 

Het enige objectieve criterium om te bepalen of je man of vrouw bent is het 
lichamelijk geslacht. Afgezien van mensen die kenmerken hebben van beide 
geslachten (een zeldzaamheid en tot nog toe als onwenselijk beschouwd) is 
het geslacht bij de geboorte lichamelijk te zien. Dit objectieve criterium wordt 
opgeofferd aan het zelfbeschikkingsrecht van het individu. 
 

De gevoelens die iemand heeft en het karakter van iemand is niet zwart -wit. 
Om het maar gemakkelijk te zeggen: er zijn mannen met een vrouwelijke 
uitstraling en vrouwen met een mannelijke uitstraling. Dat is altijd zo geweest. 
Als het over ‘gender’ gaat is het niet zwart-wit. Maar met de wetswijziging nu 

wordt ook het objectieve lichamelijke criterium losgelaten. Dat betekent 
eigenlijk dat we niet meer in man-vrouw kunnen denken. Dat wordt non-binair 
genoemd.  
 

Ik raak in de war. Ik vind de woorden op de eerste bladzijde van de Bijbel 
ineens heel providentieel: ‘God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld 
van God schiep Hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep God hen” (Genesis 
1,27). God zouden we non-binair kunnen noemen, maar de mens toch niet? 
 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 
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DIOCESANE RETRAITE:  GELUKKIG DIE... 
 

Over de zaligsprekingen van Jezus en Franciscus. Een tegendraadse 
benadering voor hen die op zoek zijn naar geluk. In de Bergrede prijst Jezus 
de armen, de treurenden, de hongerenden en dorstigen zalig. Maar ook de 

zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters en de vervolgden. In zijn 
Wijsheidsspreuken pakt Franciscus van Assisi deze draad weer op: ‘Gelukkig 
wie niets voor zichzelf achterhoudt, wie vredelievend is, zuiver van hart en arm 
van geest; gelukkig wie zich niet verheft, zijn naaste in zijn broosheid draagt, 
wie er altijd naar verlangt onder de voeten van anderen te staan.’  Zij vinden, 
aldus Franciscus, de ware vreugde, omdat zij niet kwaad worden en hun 

geduld weten te bewaren bij tegenslagen en teleurstellingen.   
 

In de wereld van alledag worden de mensen die veel weten, die zich aan 

welvaart laven, die zich gepantserd hebben, gelukkige mensen genoemd. 
Jezus en Franciscus zetten dit denkbeeld ondersteboven. Ten dele rusten de 
zaligsprekingen op Esseens erfgoed, maar ook vinden we er sporen van terug 
bij de profeten en in de psalmen.   
 

Jezus en Franciscus leven vanuit de paradox, waarin niet de groten der aarde, 
maar de kleinen gelukkig geprezen worden. Het is de levenskunst van de 
glimlach. Voor veel mensen is glimlachen moeilijk geworden. Hun gelaat is 
verhard, de honderden kleine spieren zijn verstijfd. De Benedictijnse monnik 

Benoît Standaert schrijft: ‘Om te glimlachen moet je een loopje kunnen nemen 
met je gebruikelijke ernst, en hij citeert daarbij een Chinees gezegde: ‘Als je 
om jezelf kunt lachen, zul je je hele leven plezier hebben.’ 
 
Begeleiding:  Peter Vermaat  
Datum:     vrijdag 4 november – zondag 6 november 2022 

 Plaats:     Klooster Thuine, Duitsland 
Tijd:       Aankomst  vrijdag: 20.00 uur -  vertrek zondag: 16.00 uur 
Opgave:   vóór 17 oktober 2022 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden,  

e-mail: l.winter@bisdomgl.nl tel: 050-4065888 

 

 
 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl


 

 
Geloof, hoop en liefde….. 

 

Geloof als zodanig, kom je nooit tegen. 
Geloof ontmoet je alleen in mensen die geloven. 

Ook hoop is nergens los verkrijgbaar. 
Het bestaat alleen in mensen  

die hoop hebben. 
En liefde bestaat alleen  
in liefhebbende mensen 

 

Als realiteit zijn geloof, hoop en liefde,  
ofwel houvast, perspectief en genegenheid, 
geïncarneerd in mensen van vlees en bloed. 
Omdat iemand uitstraalt, wat hij of zij is,  

schept een gelovige een houvast,  
opent de hopende perspectief  

en roept de liefhebbende mens, liefde op. 
 

Geloof, hoop en liefde, 
moet je ontmoeten in levenden lijve,  

om te ervaren hoe ‘waarden’-vol zij zijn,  
onmisbaar voor het welzijn van mensen. 

 
Jan van Luyn sr. 

 
 


