
Klaverblad Algemene Informatie  Pagina | 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K
L

A
V

E
R

B
L

A
D

 

1
9
 N

O
V

E
M

B
E

R
 T

/
M

  

1
6
 D

E
C

E
M

B
E

R
 2

0
2
2
  

J
A

A
R

G
A

N
G

 7
 N

R
 1

0
 



Pagina | 2 Algemene Informatie Klaverblad 

INHOUDSOPGAVE 

Algemene informatie  ................................................................................ 3 
Vieringen op de locaties ........................................................................... 5 

Bezoek bij ziekte ....................................................................................... 5 

Ouderen vieringen .................................................................................... 5 
Bereikbaarheid voor uitvaarten ................................................................. 6 
Vieringen door de week ............................................................................ 6 

Communie thuis  ....................................................................................... 6 

Doop welkom in de kerk ........................................................................... 7 

Sacrament van ziekenzalving ................................................................... 7 

Openingstijden locatiebureau ................................................................... 8 

 

Parochienieuws 

Woord van de Pastor ............................................................................... 8 

Van de bestuurstafel ................................................................................ 9 
Parochieadministratie: verhuizen& voorkeur ......................................... 10 

Vertrek Pastoor Okonek ......................................................................... 11 
Overlijden Dominique van de Loo .......................................................... 11 

Collecte Jongerenwerk .......................................................................... 12 

Klaverblad digitaal .................................................................................. 12 

Nieuws van de begraafplaatsen ............................................................. 13 

Het verwarmen van de kerk ................................................................... 13 

Inzameling Oekraïne .............................................................................. 14 

Kerst Compleet ...................................................................................... 15 

Kinderpagina  ......................................................................................... 16 
 

Nieuws van de locatie 

St. Joseph Barger-Compascuum ........................................................... 18 
St. Willehadus Emmer-Compascuum .................................................... 23 

H. Henricus Klazienaveen ...................................................................... 35 
H. Antonius van Padua Zwartemeer ...................................................... 40 

 

Bisdom nieuws 

Column van de bisschop ........................................................................ 47 
 
 

 
 



Klaverblad Algemene Informatie  Pagina | 3 

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. 
 

 
                    

 
 

 

                   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het  

Klaverblad is vrijdag 25 november 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. 11 jrg 7 

loopt van 17 december 2022 t/m 20 januari 2023 

 

Pastor K. Mielnik 

Kloosterweg 2 

7881 LG Emmer-Compascuum 

tel: 06-15153010 

karol.mielnik@gmail.com  

Vrije dag: vrijdag  

 

 

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  
 

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 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 Alle koren 

dag 26 & 27 november 1e zondag Advent tijd koor 

zaterdag Zwartemeer DoP 19.00 Gemengd koor 

 Emmer-Compas     verwarmd Pastor Mielnik 19.00 Dames 

zondag Barger-Compas        DoP 09.30 Samenzang 

 Klazienaveen Pastor Mielnik 09.30 Care Free 

dag 3 & 4 december 2e zondag Advent tijd koor 

zaterdag Zwartemeer            verwarmd Pastor Mielnik 19.00 Gemengd koor 

zondag Klazienaveen    Pastor Mielnik 09.00 Spirit 

 Emmer-Compas  Pastor Mielnik 10.30 Heren 

 Klazienaveen 
Poolse viering 

Pastoor Malys 14.00  

dag 10 & 11 december 3e zondag Advent tijd koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 Henricuskoor 

zondag Barger-Compas     verwarmd Pastor Mielnik 09.00 Heren 

 Zwartemeer Pastor Mielnik 10.30 Gemengd koor 

dag 17 & 18 december 
4e zondag Advent 
met boeteviering 

tijd koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames en Heren 

zondag Klazienaveen         Pastor Mielnik 09.00 Cantor  
M. Bruinewoud 

 Emmer-Compas     verwarmd Pastor Mielnik 10.30 Enjoy 
 

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. 

 

 

dag locatie   voorganger  tijd 

15 nov Klazienaveen Kerk  Pastoor Okonek 14.00 

30 nov Zwartemeer Kerk Pastor Mielnik 14.00 

06 dec Emmer-compas Parochiehuis Pastor Mielnik 14.30 

08 dec Barger-Compas Kerk Pastor Mielnik 14.00 

20 dec  Klazienaveen Kerk Pastor Mielnik 14.00 
 
 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 

OUDEREN VIERINGEN 
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BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 
 

De week loopt 
van maandag 
0.00 uur tot en 
met zondag 
24.00 uur. 
 
 

Pastor Mielnik    tel: 06-15153010 
Henk Kuhl      tel: 06-57504680 
 

 

 

Pastor Mielnik zal in de door-de-weekse-viering voorgaan. 
 

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. tijdens aanbidding is er ook 
gelegenheid om te biechten. Aansluitend is dan om 19.00 uur de 
Eucharistieviering. 
 

DOOP - WELKOM IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK 
 

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

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

Week 46 14 nov t/m 20 nov Pastor Mielnik 

Week 47 21 nov t/m  27 nov Henk Kuhl 

Week 48 28 nov t/m 04 dec Henk Kuhl 

Week 49 05 dec t/m 11 dec Pastor Mielnik 

Week 50 12 dec t/m 18 dec Pastor Mielnik 

Week 51 19 dec t/m  25 dec Henk Kuhl 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 

DAG DATUM PLAATS 
UITSTELLING 

H. SACRAMENT 
VIERING 

woensdag 30 nov Emmer-Compas  19.00  

donderdag 01 dec Barger-Compas 18.00 – 18.55 19.00  

dinsdag 06 dec Zwartemeer 18.00 – 18.55 19.00  

donderdag 08 dec Klazienaveen 18.00 – 18.55 19.00  

woensdag 14 dec Emmer-Compas 18.00 – 18.55 19.00  

donderdag 15 dec Barger-Compas  19.00  
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SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING  
 

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

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

U kunt voor het Sacrament van de Ziekenzalving contact opnemen met:  
Pastor Mielnik tel: 06-15153010. 
 

COMMUNIE THUIS 
 

Het is mogelijk om de Communie thuis te ontvangen, u dient hiervoor contact 
op te nemen met Pastor Mielnik tel: 06-15153010 
 

OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU 
 

Voor veel parochiële zaken kunt u terecht op het locatiebureau: 
*  Doorgeven van gezinsuitbreiding.    *  Doorgeven van adreswijzigingen.    
*  Inleveren kopij voor het Klaverblad.     *  Opgeven van gebedsintenties.    
*  Vervoer naar weekendvieringen. 
*  Informatie en afspraken over doop en huwelijk.  
 

 

 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 
14.00-15.00 

tel: 06-51751592 
  18.30-19.00  

Donderdag 

18.30-19.00 
locatie bureau 
19.00-20.00 

tel: 06-51751592 

11.00-12.00   

Zaterdag  
10.00-12.00 

stuurgroep 
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WOORD VAN DE PASTOOR: LAATSTE KEER…….. 
 

Beste parochianen, 
 

Dit is de laatste keer dat ik een hoofdartikel mag schrijven voor het Klaverblad. 
Voor parochianen die het nog niet weten: Enige tijd geleden heeft de 
Provinciaal van mijn orde SChr (Societas Christi pro Emigrantibus Polonis) 
besloten om mij per 1 december 2022 over te plaatsen naar het Bisdom Breda 
en wel naar de mooie stad Breda. 
 

De parochie Maximiliaan Kolbe wordt mijn Poolse parochie. De pastorie die 
naast de Mariakerk staat wordt mijn woning. 
 

 
Met verdriet in mijn hart moet ik afscheid van u nemen als pastoor van de 
parochie Maria, Hertogin van Drenthe. Ruim 4 jaar heb ik als pastoor een 
mooie vruchtbare tijd in uw midden gehad, veel liefde mocht ik van u 
ontvangen, daarvoor veel dank. Ik hoop dat ik als Poolse pastoor en priester 
in die vier en half jaar uw geloof hebt verdiept en versterkt. 
  

Ruim 15 jaar heb ik als priester gewerkt in het bisdom Groningen-Leeuwarden. 
De eerste 2 jaar was ik werkzaam voor de Poolse-gemeenschap in de stad 
Groningen, daarna 8 jaar in de Parochie Heilige Drie-eenheid en vanaf mei 
2018 ben ik werkzaam in de parochie Maria, Hertogin van Drenthe. Ik ben nu 
met mijn laatste werkzaamheden bezig in de parochie en sluit ik per 1 
december een periode van ruim15 jaar werkzaam in het bisdom Groningen-
Leeuwarden af. 
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Zondagmorgen 20 november hoop ik u allen te ontmoeten bij mijn 
afscheidsviering in de Henricuskerk te Klazienaveen. 

De eucharistieviering begint om 10.30 uur 
en aansluitend is de afscheidsreceptie in de parochiezaal. 

 

Via dit parochieblad wil ik de 
parochianen die niet naar mijn 
afscheidsviering kunnen komen 
een laatste groet brengen als uw 
Poolse pastoor en dat God u mag 
begeleiden op uw verdere 
levensweg. 

 
 

Pastoor J. Okonek SChr 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Het is bijna zover dat de verhuiswagen bij de pastoor 
voorrijdt en dat hij vertrekt naar Breda. Voor ons is 
dat jammer; hij was hier immers nog maar kort. Maar 
hoewel wij hem zeker gaan missen, is het ook weer 
een nieuw begin. Voor de pastoor en voor ons. 
 

We hopen dat we snel iemand erbij krijgen om pastor 
Mielnik te ondersteunen, want voor hem is het 
natuurlijk best veel om draaiend te houden. Daarom 
gaat er wel het een en ander (tijdelijk) veranderen. 

Maar dat kunt u verderop in het Klaverblad lezen. 
 

Behalve met het vertrek van de pastoor, zijn we ook druk bezig met het kijken 
naar de toekomst. Kunnen we in de toekomst wel vier gebouwen blijven 
houden? Zo ja, hoe gaan we dat dan organiseren? Of zo nee, hoe houden we 
dan toch de geloofsgemeenschap in stand?  
 

Er is begonnen met het verzamelen van gegevens over hoeveel parochianen 
bezoeken wekelijks de vieringen en hoeveel kost gemiddeld het onderhoud 
van het gebouw en nog veel meer van deze vragen.  
 

Daarna is er gebrainstormd over wat er allemaal zou kunnen. Nu wordt er 
gekeken, wat onze uitgangspunten zijn, waar willen we naar toe, wat is er 
minimaal nodig om onze geloofsgemeenschappen te kunnen behouden. 
 

Binnenkort hopen we u hierover meer te vertellen en we hopen dan ook dat u 
actief meedenkt. Want alleen samen kunnen we de kerk in stand houden. 
 

Vanaf deze plaats wil het parochiebestuur pastoor Okonek alle goeds 
toewensen in zijn nieuwe parochie.  
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Onze parochieadministratie wordt gedaan in het programma DOCBASE. Van 
de ‘Stichting Interkerkelijke Leden Administratie’ (SILA) krijgen we gegevens 
door van o.a. verhuizingen, overlijden en huwelijk van parochianen SILA krijgt 
deze gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). 
 

Studeren en verhuizen 
Ieder jaar gaan er jongeren uit 
onze parochie studeren en als 
gevolg hiervan verhuizen ze dan 
vaak naar een andere plaats. Wij 
ontvangen dan ook de 
verhuizingen van studenten die in 
een andere woonplaats zijn gaan 
wonen. Automatisch worden deze 
studenten dan ingedeeld bij de 
dichtstbijzijnde kerk van de daarbij behorende parochie. In de praktijk blijkt dat 
jongeren vaak liever bij hun eigen parochie ingeschreven willen blijven. Dit is 
mogelijk maar ze moeten dit dan wél zelf doorgeven aan de administratie.  
 

We doen hierbij dan ook een oproep aan deze jongeren: 
Ga je verhuizen in verband met je studie maar wil je bij de onze parochie 
Maria, Hertogin van Drenthe en je eigen locatie ingeschreven blijven? Geef 
dan even je gegevens (naam, huidig- en nieuw adres, en je voorkeur voor 
onze parochie/locatie) door op leden.mhvd@gmail.com  

De administratie zal er dan voor zorgen dat je bij ons als voorkeur lid 
ingeschreven blijft staan. 
 

Verhuizen en voorkeur 
Regelmatig verhuizen er ook parochianen naar plaatsen buiten onze 
parochiegrenzen. Automatisch worden ook deze parochianen ingedeeld bij de 
dichtstbijzijnde kerk en de daarbij behorende parochie. 
 

Het kan zijn dat men toch liever bij parochie Maria, Hertogin van Drenthe, en 
de eigen locatie wil blijven horen. Daarom ook een oproep aan parochianen 
die verhuizen buiten onze parochiegrenzen: 

Gaat u verhuizen maar wilt u bij de onze parochie Maria, Hertogin van 
Drenthe en uw eigen locatie ingeschreven blijven?  
Deze mogelijkheid is er maar u moet dit dan wél zelf doorgeven aan de 
administratie van de parochie. Dit kan via leden.mhvd@gmail.com  

Onze administratie zal ervoor zorgen dat u bij ons als voorkeur lid 
ingeschreven blijft staan.  
 
 

PAROCHIEADMINISTRATIE: VERHUIZEN& VOORKEUR 

mailto:leden.mhvd@gmail.com
mailto:leden.mhvd@gmail.com


Klaverblad Algemene Informatie  Pagina | 11 

Andersom gebeurt het ook dat mensen in één van de locaties van onze 
parochie komen wonen en graag bij hun oude parochie/locatie ingeschreven 
willen blijven. Dit is ook dan alléén mogelijk als ze dit doorgeven aan de 
administratie van de voorkeursparochie. Die kan dit alleen regelen als 
parochianen dit zélf doorgeven.  
Geef dus, zo nodig, uw voorkeur door. Bij voorbaat dank. 
 

VERTREK PASTOOR OKONEK 
 

Op 20 november is in de Henricuskerk de 
afscheidsviering bij het vertrek van pastoor Okonek 
naar de Poolse parochie van het bisdom Breda. 
Er is die zondag één viering in onze parochie. Alle 
koren van de parochie zullen meewerken en 
lectoren en misdienaars van alle locaties zullen de 
viering een bijzonder karakter geven. 
 

Na het vertrek van pastoor Okonek 
U zult begrijpen dat het vertrek van pastoor Okonek 
gevolgen zal hebben voor de vieringen in onze parochie. Pastor Karol Mielnik 
is daarna de enige die voor zal gaan in eucharistievieringen. Het gesprek met 
het bisdom heeft nog niet geleid tot uitbreiding van ons pastorale team en dat 
zal, naar verwachting, ook in de komende december en januari niet gebeuren. 
 

Er zullen in die maanden twee eucharistievieringen zijn op zondag en één op 
zaterdag. Er zullen in die maanden op twee locaties twee doorde-weekse 
vieringen zijn. Het rooster uitvaartwacht zal versterkt worden met Henk Kuhl 
en Marianne Keurs. Een en ander zal gevolgen hebben voor de regelmaat van 
de verschillende vieringen. Voor U betekent dat dat u steeds moet kijken in het 
Klaverblad wanneer er welke viering is. 
 
 

OVERLIJDEN DOMINIQUE VAN DE LOO 
 

 
Op 27 oktober jl. is Dominique van de Loo 
op 79-jarige leeftijd overleden. Jarenlang 
was Dominique werkzaam in onze 
parochie. Vele zullen haar ontmoet 
hebben bij vieringen, maar ook vele 
kinderen zijn door haar gedoopt. De 
parochie is haar dankbaar voor alles wat 
zij hier heeft gedaan. 
 

Dominique ligt nu begraven op de 
begraafplaats in Moergestel. 
 

We wensen de familie veel kracht toe bij 
het dragen van dit verlies. 
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COLLECTE JONGERENWERK 
 

In het weekend van 19 en 20 november vindt in heel Nederland de jaarlijkse 
Jeugdcollecte plaats. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de 
organisatie van jongerenprojecten in ons eigen bisdom. Ook steunen we 
landelijke activiteiten en projecten waar onze eigen jongeren aan deel kunnen 
nemen. 
 

Onze bisschop Mgr. van den Hout 
vindt het belangrijk dat katholieke 
jongeren elkaar in een groter verband 
kunnen ontmoeten dan alleen in hun 
eigen parochie. In ons bisdom worden 
daarom naast de jongerenweekends 
nog andere bijeenkomsten, 
cursussen, diaconale activiteiten met 
tieners en jongeren gehouden waarbij 
de gezamenlijkheid mogelijkheden 
biedt om in kwaliteit te investeren. Denkt u ook aan de Martinusdag en 
activiteiten voor vormelingen en natuurlijk de misdienaarsdag.  
 

Er is geld nodig om al deze activiteiten te kunnen organiseren. Uw financiële 
steun is daarvoor noodzakelijk, maar betekent ook een morele steun in de rug. 
Katholieke jongerenactiviteiten laten de continuïteit van de Kerk zien. Dankzij 
uw gift en aandacht voor de jongerencollecte kunnen we samen het geloof 
doorgeven aan een volgende generatie. 
 

KLAVERBLAD DIGITAAL 
 

Geruime tijd heeft u op de website geen Klaverblad kunnen lezen. Maar sinds 
korte tijd is dat weer mogelijk. Alle Klaverbladen sinds 2016 staan als bestand 
op de website. U kunt dus altijd het gewenste nummer downloaden en lezen. 
Ook kunt u het Klaverblad in de App (Mijn RKK) lezen. 
 

Tot slot is het mogelijk om het 
Klaverblad zelf digitaal te ontvangen. 
Wilt u samen met ons bouwen aan 
duurzaamheid door minder papier te 
gebruiken? Laat dan uw papieren 
abonnement omzetten in een digitaal 
abonnement. Dit kan door een mail te 
sturen naar leden.mhvd@gmail.com  
Vergeet u dan niet om uw gegevens 
(Naam, adres en locatie) door te geven?  
 
 

mailto:leden.mhvd@gmail.com
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NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

Met Allerzielen zijn velen van u op de begraafplaatsen geweest. 
Vond u het ook zo mooi? De begraafplaats prachtig verlicht en 
natuurlijk alle graven netjes. Alleen dat hier soms veel werk voor 
verzet moet worden, ziet niet iedereen. De vrijwilligers van de 
begraafplaatsen zijn hier vaak vele uren mee bezig. Er voor 

zorgen dat de begraafplaats netjes is. Soms bij een enkel graf nog wat 
opruimen, de verlichting neerzetten, later aansteken en nog later ook weer 
opruimen. Vrijwilligers, heel erg bedankt voor jullie inzet, niet alleen nu, voor 
Allerzielen, maar zeker ook voor de “gewone” weken, waarin jullie je werk zo 
goed doen. Zo goed, dat het bijna vanzelfsprekend lijkt dat de begraafplaats 
er altijd netjes uitziet. 
 

Binnenkort komen er weer nieuwe 
aankondigen van ruimingen. De 
rechthebbenden van de graven 
waarvan het grafrecht dit jaar 
verloopt, zijn aangeschreven of ze 
willen verlengen. De meesten 
hebben al gereageerd, dus er is al 
een aardig beeld welke graven 
verlengd worden en welke geruimd.  
 

Helaas is niet van alle graven de rechthebbende bekend. Niet iedereen heeft 
al gereageerd. Als u de brief nog thuis heeft liggen, vul hem dan in voor het 
einde van het jaar. Graven, die niet verlengd worden, zullen eind 2023 geruimd 
gaan worden. 
 

Door drukte bij het bedrijf dat onze graven ruimt, zal de aangekondigde ruiming 
van dit jaar pas in januari plaats vinden. Als de exacte week bekend is, zullen 
de betrokken rechthebbenden daarover geïnformeerd worden. 
 

VERWARMEN KERK 
 

 

Vanaf november verwarmen we in het weekend het 
kerkgebouw van één locatie. De andere drie locaties laten de 
verwarmingsketel uit.  
 

Bij uitvaarten worden de kerken verwarmd en met Kerstmis zal 
op iedere locatie één dienst in een verwarmde kerk gehouden 
worden. 
 

In het vieringenrooster vóór in het Klaverblad kunt u zien welk 
kerkgebouw verwarmd zal zijn. 
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INZAMELINGSACTIE VOOR OEKRAÏNE 
 

Beste allemaal, 
  
Na het succes van de inzamelingactie, willen 
we ook nu weer een actie voor Oekraïne 
organiseren. 
 

Alle kerken, scholen, middenstand en 
particulieren in Zuid-Oost Drenthe hebben hun 
bijdrage in vorige inzamelingen hieraan geleverd. 
 

Wij als Oecumenische Werkgroep Klazienaveen hopen dan ook dat we weer 
van eenieder een bijdrage mogen ontvangen om deze inzameling voor 
Oekraïne tot een succes te maken. 
 

Wat is nodig:  
➢ medische artikelen,  
➢ levensmiddelen,  
➢ dekens, slaapzakken en matrasjes,  
➢ babyvoeding,  
➢ luiers,  
➢ levensmiddelen in blik,  
➢ kaarsen, zaklampen,  
➢ batterijen, 
➢ hygiënische artikelen. 

 
Alles wat nodig is voor de eerste levensbehoefte is welkom.  
Warme winterkleding is ook welkom.  
We zorgen dan weer dat alles zo snel mogelijk op transport naar Oekraïne 
gaat. 
 

De inzameling zal gehouden worden op 
donderdag 8 december 
van 18.00 tot 19.00 uur 

bij de Henricuskerk 
Stellingstraat 4 Klazienaveen 

 
Iedereen al vast bedankt voor de inzet en bijdrage. 

 
Namens de Oecumenische Werkgroep, 

Inlichtingen: A. Bruinewoud 06-44720966 
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KINDERPAGINA 
 

Zelf je adventskrans maken  
 
Wat heb je nodig: Papieren bordje, 

6 vellen verschillende kleuren groen  A4-tjes  
Twee witte vlechtstroken knippen 
Wat restjes gekleurd papier 
Lijm en schaar 
 

Je begint met uit het midden van het papieren 
bordje een cirkel te knippen. De groene A4-
tjes vouw je in de lengte dubbel, en je knipt er 
stroken van 3 cm breed van. 

 
Deze stroken plak je om en om, om de rand 

van het bord (zie foto). 
Let goed op dat je de stroken goed naar 

elkaar toeschuift, anders zie je nog stukje van 

het bord ertussendoor.  
 
Daarna knip je uit elke strook aan het uiteinde 
een driehoekje. De basis van de krans is 
klaar. 
 
 
Nu gaan we hem afwerken. Door met twee 
stroken een muizentrap te maken, heb je een 
kaars. Een vlammetje maak je van een restje 
geel en rood papier. Bevestig deze met een 
stukje extra papier op de krans. Een mooie 
rode strik ervoor, en wat versierselen naar 

keuze op de krans zelf. 
 
De eerste kaars plak je 27 november erbij. 
Het tweede kaarsje 4 december 
Het derde kaarsje 11 december 
Het vierde kaarsje 18 december  
 

Nu nog een paar dagen wachten en het Kerst 
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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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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   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 
 

Zondag 19 november 
Ben Heller, Harm Bos, Jan Alers, Maria Aleida Bruns-Pol, Maria Gezina 
Schulte-Gepken, Ria Kuhl-Arling, Tiny Menzen-Alers. 
 

Zondag 27 november                                                       1ste zondag Advent 
Ben Heller, fam. Linnemann-Drees, Hendrik Gepken, Jan Alers, Leida Koiter-
Hartmann, Maria Aleida Bruns-Pol, Maria Gezina Schulte-Gepken, Ria Kuhl-
Arling. 
 

Zondag 4 december is er geen viering in onze locatie.  
De intenties zijn verplaatst naar zondag 11 december. 

 

Zondag 11 december                                                       3de zondag Advent 
Abel Rolfers en dochter Heleen, Ben Heller, Geert Knol, gezusters Feringa, 
Jan Alers, Maria Aleida Bruns-Pol, Maria Gezina Schulte-Gepken, Marleen 
Siebum-Hartmann, ouders Berends-Lippold, ouders Feringa-Hake, ouders 
Feringa-Rolfes, ouders Hake-Wubben, Ria Kuhl-Arling, Wim Wehkamp. 
 

KOSTERS 
 

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

OUDERENVIERING 
 

Donderdag 8 december 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. 
 

BERNARDUSKOOR 
 

Op zondag 27 november zingt het Bernarduskoor uit Emmen tijdens de viering 
o.l.v. parochianen ( DoP-dienst ) Het is dan de eerste zondag van de Advent. 
 

Het Bernarduskoor is een parochiekoor van de Goede Herder Parochie uit 
Emmen. De dirigent is Ben Wubbels en Ben Wehkamp zal het koor begeleiden 
op orgel. 
 

KOFFIEDRINKEN 
 

 
Op zondag 27 november is er na de kerkviering koffiedrinken in 
de pastorie. In deze viering zal het Bernardus koor uit Emmen 
zingen. 
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SCHOONMAAK KERK 
 

 

Op donderdag 17 november en 16 december 
wordt de kerk schoongemaakt. 

 

KERSTVIERINGEN IN ONZE LOCATIE 

 
Zaterdag 24 december is er om 19.00 uur een gezinsviering 
met als voorganger Pastor Mielnik. 
 

Zondag 25 december is er om 9.00 uur een viering door 
parochianen.  
Tijdens de gezinsviering zal de kerk, zo nodig, verwarmd zijn. 
 
 

JARIG IN DEZE PERIODE  

 
21 nov   G.M. Wolken‐Fuhler 
26 nov   J.H. Hartmann 
01 dec   J.H.J. Gepken 
05 dec   J.H. Robben 
09 dec   H.H. Berens  
10 dec  A.M. Langes‐Assen  
 

SAM’S KLEDINGACTIE 
 

Tijdens de inzameling voor SAM’S kledingactie zijn er 78 zakken 
(415 kg) met kleding ingeleverd.  

Hiervoor hartelijk dank. 
 

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. 
 

 

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

JUBILARISSEN 
 

Op zaterdag 29 oktober zijn 2 dames, te weten Lenie Hake en Helga 
Wittendorp van het dameskoor “St. Ceciliakoor” gehuldigd. Ze waren in 2020, 
25 jaar lid, maar door corona konden we de dames niet eerder in het zonnetje 
zetten.  

 

In de aanwezigheid van hun familie kregen ze van de pastoor een speldje en 
een oorkonde uitgereikt. Daarna was er een gezellig samenzijn met een 
hapje en een drankje in de pastorie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens de locatie van harte gefeliciteerd. 

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

feliciteren 

INLOOP DONDERAVOND 
 

We zijn gestart met een inloop uurtje op de 
donderdagavond. Elke donderdagavond 
staat vanaf half zeven de koffie en thee 
klaar. Dus wilt u best eens iets doen, heeft 
u een goed idee of gewoon behoefte aan 
een praatje of trek in koffie/thee? Kom 
eens langs! 
Ook het locatiebureau is dan geopend, 
dus u kunt meteen misintenties opgeven 
of bijvoorbeeld collectemuntjes kopen.  

 

Komt u ook? 
 

FELICITATIES 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 23 

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 20 november 2022               Gelezen in Klazienaveen 

Rudolf Geerts, Maria Klasina Buurman-Voss, Greetje Schulte-Heller, Theo 

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

overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Johan 

Herman Thole, Renk Kuper, overl. fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet 

Deiman-Dekkers, Gradus Welling, ouders Welling-Fehrmann, Johan Bernard 

Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Hennie Bredek, Taeke 

Graafsma, Henk Sturre, Marlies Unij-Plagge, Georg Heijnen en Engeltje 

Heijnen-Hoezen. 
 

Zondag27 november                                                        1ste zondag Advent 
Rudolf Geerts, Maria Klasina Buurman-Voss, Greetje Schulte-Heller, overl. 

fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina 

Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, ouders en grootouders Jan 

Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel en zonen Albert en Herman 

Heijne, overl. ouders Ellermann-Schutte, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-

Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Herman Spijker, Marlies Snuverink-Sturre, 

Taeke Graafsma, overl. ouders Mouris-van Leeuwen, overl. ouders 

Vermeulen-van Vliet, tante Bets Vermeulen, uit dankbaarheid voor 46-jarig 

huwelijk. 
 

Zaterdag 3 december                                                       2de zondag Advent 

Rudolf Geerts, Maria Klasina Buurman-Voss, Greetje Schulte-Heller, overl. 

fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Pastoor Franciscus 

Antonius Sturkenboom, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders de 

Vries-Twickler,  Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, 

Diny Hendriks, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert 

Meijer, Herman Sturre, Taeke Graafsma, ouders Welling-Ameln, Ben en Miny 

Wessel-Bentlage en zoon Gerard, Herman Harms en Tina Harms-Prinsen, Jan 

Bisschop, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 10 december                                                     3de  zondag Advent 

deze intenties worden gelezen op woensdag 14 december  

Rudolf Geerts, Maria Klasina Buurman-Voss, Greetje Schulte-Heller, overl. 

fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, 

Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders Berends-Teiken, Renk Kuper, 

Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Gré van Uem-Mensink, 

Herman Spijker, Ben en Taeke Graafsma. 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 3 21 nov   t/m   25 nov 

Groep 1 05 dec   t/m   09 dec 
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WARM WELKOM 
 

Ook in de komende tijd willen we u/jou een warm welkom heten in onze St. 

Willehaduskerk. Achter in de kerk liggen tientallen fleece-dekentjes op u te 

wachten om u te verwarmen tijdens de vieringen. 

Locatieraad 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 14 nov t/m zo 20 nov Margriet Ahlers 0591-354093 

ma 21 nov t/m zo 27 nov René Berendsen 0591-353630 

ma 28 nov t/m zo 04 dec Diny de Roo 06-27613656 

ma 05 dec t/m zo 11 dec José Wessel 06-27369058 

ma 12 dec t/m zo 18 dec Margriet Ahlers 0591-354093 
 

LOCATIEBUREAU 
 

do 24 nov Tiny Hogenbirk 
do 01 dec Adelheid Kuper 
do 08 dec Ans Berendsen 
do 15 dec Tilda Heine 

 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

za 19 nov Marit Gustin Henriette Bolk 
zo 27 nov Jan Heijnen Erik Meijer 
za 03 dec Willie Dijck Janique Dijck 
 

BLOEMVERSIERING 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 6 december 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 meevieren, u bent van harte welkom!  
Heeft u geen vervoer, dan kunt u bellen met: 
Greetje Rengers tel: 06-37228107 of 0591-354229 

Gr 4 Lena Mencke 
Maureen Nie 
Dorota Maj 

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

Gr 1 Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

28 nov t/m 11 dec 
0591-351081 
0591-353718 

Gr 2 Greetje Rengers 
Liezet Mouris 
Gieneke Greevink 

 
12 dec t/m 25 dec 

0591-354229 
06-49417006 
06-11702685 
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KVE 
 

Dinsdag 13 december 17.00 uur. 
Kerstavond met kerstliederen en kerstverhalen en 

gezellige broodmaaltijd. De bijeenkomst is in ons 

Parochiehuis. 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER  
 

Rie M.T.M. Möller-Boerland EC 20-11-1931 
M.H. Welling-Fehrman Emmen 20-11-1937 
M.G. Sturre-Plagge EC 21-12-1938 
C.J.W. Elling-Neehoff Emmen 22-11-1946 
J. Abeln EC 23-11-1935 
R. Ellermann EC 26-11-1939 
H.G.J. Twickler EC 26-11-1933 
G. Klein-Wolters EC 02-12-1946 
J.H. Elling Emmen 08-12-1943 
E.J. Coster-Plugge EC 11-12-1947 
M.H. Wellen-Schulte EC 11-12-1939 
T. Scheven Ter Apel 12-12-1945 
 

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 en waar iedereen mee kan komen, genieten van 
elkaar en om samen te leren. 
 

KINDERKERSTAVOND VIERING 
 

GEZOCHT: kinderen die willen meespelen in het kerstspel.  
Zaterdag 24 december is om 19.00 uur een leuke familieviering voor kerst. In 
deze viering wordt ook het kerstspel gespeeld. We zijn op zoek naar kinderen 
die willen meespelen in het kerstspel. Zit je op de basisschool of in de eerste 
klassen van VO en vind je het leuk om mee te doen? Geef je dan op door te 
mailen naar: gezinsvieringwillehadusec@hotmail.com  of voor 5 december te 
bellen met Maike Tiben 06-28063081. Jullie horen dan nog wanneer er 
geoefend wordt in de kerk.                                                  Gezinsvieringgroep 

LET OP: 

Met ingang van 4 december gaat de tijd van de 

vieringen op zondag veranderen. 

De vieringen zijn dan om 10.30!!! 

mailto:gezinsvieringwillehadusec@hotmail.com
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden      Op 30 oktober is overleden onze medeparochiane 

Maria Klasina Buurman-Voss 
Marietje 

De afscheidsviering was op zaterdag 5 november om 10.00 uur  

in onze St. Willehaduskerk. Aansluitend was om 12.00 uur de 

crematieplechtigheid in het crematorium De Meerdijk te Emmen. 
 

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

Op 1 november is overleden onze medeparochiaan 

Rudolf Geerts 
Roelf 

Op maandag 7 november was om 10.30 uur de uitvaartviering, waarna de 

begrafenis op ons kerkhof plaatsvond. 
 

Dat zij mogen ruste in vrede. 

We wensen beide families heel veel sterkte met dit verlies. 

HEERLIJKE KNIEPERTJES TE KOOP 
 

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de eerste 
voorbereidingen voor het kniepertjes bakken weer 
begonnen. Twee leden van de financiële commissie maken 
elk jaar weer het deeg, daarom zijn de kniepertjes ook van 
constante fijne kwaliteit. Het bakken van onze overheerlijke 

kniepertjes begon weer op 8 november. Ondanks alle prijsverhogingen blijven 
ze bij ons nog steeds 20 voor € 3,- !!! Dit is dus lekker goedkoop en dat voor 
topkwaliteit kniepertjes! Ze zijn weer te koop tijdens openingsuren in het 
locatiebureau. 
 

KERSTSTALTENTOONSTELLING 
 

De ondergrond en de stal staat al klaar nu de beeldjes er 
nog in. Eindelijk kunnen we ze in december weer uit de 
kelder en van de zolder halen voor de tentoonstelling bij ons 
in de kerk. De werkgroep is alweer begonnen en de plannen 
zijn gesmeed. Natuurlijk komen alle gehaakte kerstfiguren 
weer in de kerk te staan maar laat u verrassen, het zal dit 
jaar op een heel andere wijze zijn. Voor de kerstdagen kunt 
u dus vast in de middagplanning opnemen: ‘Tentoonstelling 
in de St Willehaduskerk te Emmer Compascuum’. Wij hopen dat u allemaal 
komt en neem gerust familie, buren, vrienden en kennissen mee.  
Over openingstijden enz.  komt in het volgende Klaverblad meer informatie. 
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KERSTMUSICAL - ‘KERST COMPLEET’ 
 

Dit jaar zal, na twee jaar dat we het niet konden, voor de 13e keer de 
kerstmusical worden opgevoerd. Heel klein begonnen in 2008, is het 
uitgegroeid tot een prachtig spektakel met topspelers/zangers, een prachtig 
decor, uitbundige kleding en professioneel geluid en licht. 
 

Dit jaar hebben we een speciaal evenementenbureau ‘Sterre-Pragt’  
in de arm genomen voor onze musical.  
We nemen u mee naar een evenementenbureau  
die de meest mooie ideeën heeft over hoe je kerst moet vieren….. 
Maar of alle personeelsleden dat goed begrepen hebben? Dat is de vraag. 
Hopelijk komt het uiteindelijk allemaal goed…..want het lijkt een hele klus om 
de kerstgedachte goed in beeld te brengen.  We gaan terug in de tijd met een 
bijzondere gast…, met bijzondere herders… met nog veel meer. Met enorm 
enthousiasme nemen meer dan 60 medewerkers u mee in deze wervelende 
musical. 

LAAT U/JE VERRASSEN 
 

Wij, parochianen die meedoen aan de musical, van spelers tot 
kledingmaaksters, geluid- en lichtmedewerkers, decorbouwers, willen 
vertellen waar het met kerst écht om gaat. De musical is, net als de 
voorgaande jaren, weer geschreven door eigen parochianen, een echte 
première dus. Zet u deze datum vast in uw agenda: 
 

Zondag 11 december 2022 om 15.00 uur (kerk open 14.30 uur) 
 

Aansluitend is er tot 18.00 uur kerstmarkt bij onze RK-kerk 
Hoofdkanaal OZ 83, Emmer Compascuum 

Eén en al gezelligheid dus! 
De toegang is gratis. 

 

Het zou fijn zijn als de kerk tot de laatste plaats toe vol zit, want daar doen 
we het voor! Uit ervaring van voorgaande jaren weten we dat dat zeker niet 
ondenkbaar is. U bent van harte uitgenodigd!    
 

Parochie Musical Groep Willehadus 
 

KERSTSPULLEN & WINTER HANDWERK VOOR KERSTMARKT 
 

Voor de kerstmarkt van 11 december zijn we nog op zoek naar (2e-hands) 
kerstspullen. Heeft u nog kerstballen en kerstversiering die u toch niet meer 
gebruikt? 
 

Ook nieuw gebreide sloffen, handschoenen, sjaals en truien, gehaakte 
kerstspullen, andere kerst- en winter knutselwerken, zelfgemaakte 
versieringen voor de kerstboom of kersttakken, zijn welkom.  
U kunt het inleveren tijdens de openingstijden van het parochiebureau: 
➢ op donderdagmorgen van 11.00 – 12.00 uur 
➢ op zaterdagmorgen van  10.00 – 12.00 uur 
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VAN DE LOCATIERAAD 
 

Het weer lijkt van slag. De weersvoorspellingen geven aan dat we milde 
winters en warme zomers gaan krijgen met veel regen. Toeval of niet... 
zojuist klonk op de radio een lied van Miss Montreal ofwel Sanne Hans 
geheten:  

Door de wind door de regen dwars door alles heen 
Door de storm al zit alles me tegen 
door jou ben ik nooit alleen.  

 

Mensen zien op tegen deze dagen en zoeken troost in teksten die hen raken. 
De wereld, maar vooral Europa, is al vanaf begin dit jaar van slag door de 
oorlog in Oekraïne. De storm in ons leven laait op als we uit balans worden 
gebracht...als we iemand missen die overleden is, ons werk verliezen, het 
gevoel hebben van eenzaamheid; zoveel gevoelens die ons verdrietig kunnen 
maken. Op zulke momenten lijkt de wereld stil te staan, de toekomst biedt dan 
(even) geen perspectief. In deze periode liggen vreugde en verdriet dicht bij 
elkaar. Allerzielen, waarbij we onze dierbare overledenen herdenken. Maar 
ook een maand met feesten zoals Sint Nicolaas, Kerstmis en Oud en Nieuw. 
Voor sommigen geven deze dagen vreugde voor anderen is het juist een extra 
gevoel van gemis.  
Het is daarom mooi dat er in onze St. Willehaduslocatie veel georganiseerd 
wordt waaraan u deel kunt nemen.  
 de kerstmusical die dit jaar weer op het programma staat,  
 de gezellige kerstmarkt,  
 de kniepertjes en spekkedikken die weer in duizenden worden gebakken,  
 het mooie initiatief om op tweede kerstdag een gezellige middag te 

organiseren  
 en nog veel meer. 
Het is misschien wel meer dan ooit een tijd om op de hulp van God te 
vertrouwen want……door de storm van vragen en gemengde gevoelens kan 
er zo hoop en vertrouwen doorbreken.  
 

Met andere woorden: 
“Door de wind  
door de regen 
dwars door alles heen 
door de storm, 
al zit alles me tegen 
Door U ben ik nooit alleen.” 
 

Hij roept ons op om meer op elkaar betrokken te zijn. We leven niet voor 
onszelf alleen.....we leven met en voor elkaar. Dat is onze kracht. ‘Samen Kerk 
zijn’ dat is ons motto. Dat we zó kerk mogen zijn in deze tijd. Dan zal de storm 
overgaan in een zachte bries. Zo blijft God zichtbaar in onze tijd. 
 

Locatieraad 
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Kindje Jezus is gekomen 

Ere zij God 

Redder voor mensen 

Samen in Zijn Naam 

Tot in eeuwigheid 

UITNODIGING KERSTMIDDAG 
 

Kerst… 
Dé periode van samen zijn en gezelligheid, 

helaas geldt dit niet voor iedereen. 
 

Dus… 

Op maandag 26 december, 2e kerstdag 
wordt in het Parochiehuis 
 in Emmer Compascuum 

een middag georganiseerd 
voor iedereen 

die dan behoefte heeft aan 
gezelligheid en lekker eten. 

 

Het begint om 14.30 uur, 
zo kunt u van tevoren 

ook nog de kerststallen 
tentoonstelling bekijken! 

 

Voor opgave ligt er een lijst achterin de kerk en op het parochiebureau.  
U kunt ook bellen of appen naar  

06-43526854 of mailen naar janiquedijck@gmail.com   
 

Graag ook even aangeven als u niet op eigen gelegenheid naar het 
Parochiehuis kunt komen, we komen u dan met alle liefde ophalen en weer 
thuis brengen! Ook zoeken wij nog mensen die voor deze middag iets 
willen koken of bakken! Opgave hiervoor of meer informatie hierover kan ook 
doormiddel van bovenstaande contactgegevens. 
 

TAXIPASTORAAT 
 

Ik heb vandaag blijkbaar een ‘dagbesteding’ dag want ik breng er ‘s morgens 
een volle bus heen en heb ze in de middag weer. Ik krijg een berichtje van de 
planning dat wanneer ik ze niet allemaal kan houden in de bus, 7 personen 
met rollators en een rolstoel, ik maar even een melding moet maken. Nou meld 
ik: ‘Harry redt zich wel’.  

Ik pik een dame op die door haar dochter 
vanuit huis naar de bus begeleid wordt. 
‘Geef deze knappe man maar een arm’, 
zeg ik en als een getrouwd stel schuifelen 
we naar de bus. Ze is 94 jaar en haar 
dochter geeft haar een kontje om in de bus 
te komen. Ik roep haar even toe dat ik het 
maar niet doe want dat mag vandaag de 
dag niet meer want voor je het weet word 
je aangeklaagd.  

mailto:janiquedijck@gmail.com
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Tot tranen toe wordt er gelachen in de bus. Ik vind dat prachtig van die oudjes 
die er op hun manier nog lol in hebben. Ik haal nog even een ouder echtpaar 
op die ook samen naar de dagbesteding gaan. De man, ver in de 80, zorgt nog 
altijd voor zijn vrouw die aan de rolstoel gekluisterd is. Ik help ze uit de woning 
in de bus. Tja… roep ik voor uw geestelijke, maatschappelijke en thuiszorghulp 
kunt u bij mij terecht, en weer lol in de bus. Allemaal ver in de 80 of zelfs in de 
90 en lol met elkaar. En mooi, ‘s middags heb ik ze weer.  
 

In Coevorden maak ik even iets heel anders mee. Ik rij met een passagier in 
de bus door een straat en zie hoe een meisje van een jaar of zestien uit een 
auto stapt en een blikje in de goot gooit, haar vader zit ernaast. Ik heb altijd 
iets opvoedkundig in mij en kan het niet laten om even te stoppen en er wat 
van te zeggen. Ik vraag waarom ze dat blikje in de goot gooit. ‘Moet ikzelf toch 
weten..’ Ze wonen in de straat want samen lopen ze naar een voordeur. De 
vader roep ik toe of hij dit normaal vindt. Nou, ‘waar of ik me in Gods naam 
mee bemoei’? Ik zeg hem nog ‘wat een lekkere opvoeding’ maar heb hem al 
bijna naast de bus. Ik heb daar zelf zeker een half uur last van want ik kan 
maar niet begrijpen waarom mensen dit soort dingen doen. Ook in het verkeer 
wordt het steeds gekker. Gemiddeld drie keer op een dag maak ik wel een 
situatie mee waarbij je je afvraagt waarom? Wanneer de mensen me weer 
eens toe roepen ‘daar heb je die vrolijke chauffeur weer’ dan is mijn antwoord 
ook steevast dat ik de wereld al donker genoeg vind maar dat jezelf daar veel 
aan kunt doen, glas altijd halfvol. Maar wat een gekke, idiote wereld soms. Ik 
heb mensen van in de 90 in de taxi die me ook vaak zeggen dat ze het zo gek 
als het nu op vele vlakken is, nog niet meegemaakt hebben. ‘Dat hebben wij 
weer’, roep ik dan. 
 

Maar goed, de lol die vele ouderen nog hebben en de dankbaarheid die ik 
daaruit ontvang doen me elke dag weer goed.  
Ik haal een vrouw op in Hoogeveen die naar de Visio in Assen moet. Daar leer 
je o.a. om te gaan met een oogbeperking of blindheid. Ze heeft een loopfiets 
bij zich en vraagt of ze naast me mag zitten. Natuurlijk zeg ik en blijkbaar zit 
ze meteen op haar praatstoel. Het gaat onmiddellijk over hetgeen haar 
overkomen is. Door een hersenbloeding ziet ze slecht. We delen wat 
ingrijpende gebeurtenissen in het leven van ons beiden en ze eindigt met 
‘Loslaten is een andere manier van loslaten’ Die laat ik goed tot me 
doordringen en heb ik ‘s avonds thuis door geappt naar een vriendin die in 
moeilijkheden verkeerd. Kijk wat een mooie waardevolle dag heb ik weer 
mogen beleven.       

                                                             Alle goeds Harry 
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GEZINSVIERING: ‘KANJERS VAN ONS GELOOF’ 
 

Zondag 30 oktober was er weer een gezinsviering. Het thema was ‘Kanjers 
van ons geloof’. We hebben niet alleen gehoord over alle heiligen die ons zijn 
voor gegaan, maar we hebben ook kunnen zien, hoe onze locatiepatroon de 
heilige Willehadus van Dokkum naar Wigmodië aan de Wezer ging, vanwaar 
hij moest vluchten voor een opstand van de Saksen. Vervolgens ging hij naar 
Rome op bedevaart en aansluitend woonde hij nog 2 jaar in Luxemburg in 
Echternach. Willehad werd in Worms tot Bisschop gewijd en ging naar 
Bremen. Daar bouwde hij een houten kathedraal. Een week nadat de kerk 
werd ingewijd overleed Willehad op 8 november 789 in Blexen aan de Wezer. 
Hij werd begraven in de Dom van Bremen. Enkele kinderen hebben het verhaal 
gespeeld terwijl het met dia’s en verhaal werd ondersteund. 
  
Tijdens de viering werd er uit volle borst gezongen door Eigen-Wijs en zongen 
de jongeren van Xtra-Eigen-Wijs het prachtige Ave Maria van Byoncé. 
Onderstaand enkele foto’s van de kanjers van nu, die zondag meezongen – 
speelden en zo hun bijdrage leverden aan een prachtige gezinsviering. 
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KERSTMUSICAL & KERSTMARKT 
 

 

 

ZONDAG 11 DECEMBER 15.00 UUR 

IN DE WILLEHADUSKERK, 

HOOFDKANAAL EMMER COMPASCUUM 
 

Kerstmusical 
met aansluitend  

de Kerstmarkt van 16.00-18.00 
 

U kunt weer genieten 

bij de diverse standjes 

met o.a.: 

 Kerstspullen, nieuw en 2e-hands 

 Handwerkspullen 

 Kerst- en grafstukken 

 Spekkedikken & Kniepertjes  

 Glühwein  

 Chocolademelk,  

 Snert & Rookworst 

 Willehadswijn, kaarsen,  

 

Kortom: één en al gezelligheid! 

U bent van harte uitgenodigd 
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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 
 
MELDEN BIJ OVERLIJDEN 
Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met:  
E. Seubers-Wittendorp  0591-707101  of  mob: 06-38965889 of b.g.g. 
H.J. Harmes           0591-394528  of mob: 06-22480061   
        

mailto:henricus.mhvd@gmail.com
mailto:%09%09%09lb.henricus.mhvd@gmail.com
http://www.uitvaartzorgics.nl/
mailto:leden@uitvaartzorgics.nl
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 19 november  
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Pastoor 
Swart, Harm Kolmer, overl ouders Muller Wesseling, Sophia Maria Magdalena 
van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, overl. ouders Valke-
Tholen, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus 
Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus 
Hendrikus ten Velde, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Toon Loves en Annie 
Loves-Tholen, Maria Josephina Engelina Karstenberg-Lambers, Jan 
Schepers, Joannes Mensen. 
 

Zondag 27 november                                  1ste zondag Advent 
Jo en Grietje Wesseling- van Os en zoon Benny, Sophia Maria Magdalena van 
der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters, Anna Helena Arling-Tappel, Margaretha Gerarda Maria Verdel-Hijdra, 
ouders Peters-Suelman, Maria Josephina Engelina Karstenberg-Lambers, Jan  
Schepers, Joannes Mensen. 
 

Zaterdag 3 december:                  2de zondag Advent 
Johan Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en 
schoonzoons Joop en Bennie, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Anna Margaretha 
Wittendorp-Sulmann, Maria Josephina Engelina Karstenberg-Lambers, Jan 
Schepers, Joannes Mensen. 
 

Zondag 11 december:                   3de zondag Advent 
Joop Wübkes, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben 
en Henk van der Werf, Jan Roufs, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel 
en Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, overl. ouders Veringa-
Kolmer, Anna Helena Arling-Tappel, Joop Wubkes en Stien Wubkes-Velt, 
Margaretha Gerarda Maria Verdel-Hijdra. 
   

KOSTER VAN DE WEEK 
 

21 nov t/m 27 nov J. Lohuis 0591-313286 
28 nov t/m 04 dec H. Beukers 0591-315725 
05 dec t/m 11 dec A. Peters 0591-313627 
12 dec  t/m 18 dec J. Lohuis 0591-313286 
 

OUDERENVIERING  
 

Op woensdag 21 december om 10.00 uur is er een  
viering in de Dillehof. Deze viering is ter voorbereiding  
op het geboortefeest van de Heer. Noteer deze datum  
alvast. Het is de laatste viering van dit jaar.  
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CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 15 november 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! 
 

Noteer vast voor de volgende datum: dinsdag 20 december.  
                                                                       Leo Mensen 

 

KAARTEN (SPEL- EN CONTACTMIDDAG) 
 

Op dinsdag 29 november 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 27 december noteer deze datum alvast in u agenda.  
  

Wij hopen u te zien op een van deze middagen.  
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 20 nov A. Verdel  0591-312976 

zo 27 nov A. Heijnen 0591-315653 

zo 04 dec G. Timmerman 0591-317726 
za 10 dec G. Tobben 0591-317515 
 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 

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

AGENDA VRIJWILLIGERS 
 

29 november om 09.30 uur Omzien naar elkaar. 
05 december         KBO Katholieke bond voor ouderen 
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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 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden                                   01 oktober   

  Jan Schepers  
88 jaar 

 

20 oktober  

Maria Josephina Engelina Karstenberg-Lambers  

           Marie 
             96 jaar  
 

  22 oktober 

Jans Mensen            30 oktober     

     82 jaar           Lambertus Willem Peters 

Willie 
                                          74 jaar 
 

FELICITATIES 
 

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

Mw. A.G. Westerveen-Sijbom 
Dhr. L. Koster 
Mw. A.M. Plas-Veringa 
Mw. A.G.M. Peters-Tenfelde 
Mw. T.T. Savenije-Soelmann 
Dhr. E. van der Giezen 
 

 
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 20 nov G. Drent S. Karstenberg 

zo 27 nov  G. Lambers H. Maatje 

zo 04 dec B. Menzen  H. Slip 

za 10 dec S. Karstenberg J. Lohuis 

zo 18 dec G. Lambers H. Maatje 

mailto:lb.henricus.mhvd@gmail.com
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MANNENKOOR FANFARON - ZINGEND NAAR DE KERST 
 

Nadat vorig jaar het voornemen van het 
mannenkoor Fanfaron een kerstconcert te geven 
wegens corona geen doorgang kon vinden, is nu 
definitief vastgelegd dat het dit jaar gaat 
plaatsvinden op zondag 18 december 2022  
“Het is erg belangrijk om weer een perspectief te 
bieden aan de leden van het koor na de coronaperiode.” aldus voorzitter Ren 
Dummer. In die periode kon het koor ruim 18 maanden niet repeteren. 
 

Het Mannenkoor Fanfaron is opgericht in augustus 1992 en bestaat dus in 
2022 dertig jaar. Door Corona konden we hier geen aandacht aan besteden 
maar dat hopen we met dit concert alsnog te doen. Vanaf september 2019 
staat het koor onder de bezielende leiding van dirigent Jan Boheur. Tijdens het 
concert zullen liederen gezongen worden uit het repertoire van het koor en 
liederen die specifiek passen bij de kerstperiode. Het koor wil voor een breed 
publiek hun liederen toegankelijk maken. In het programma heeft het koor ook 
ruimte ingebouwd voor samenzang van enkele kerstliederen. 
 

Als gastkoor zingt tevens het gemengd koor Zuidbarge  
o.l.v. Marc Bruinewoud met liederen uit hun repertoire 
 

Het Mannenkoor nodigt iedereen van harte uit om te komen luisteren en 
genieten op 18 december in de Kruiskerk aanvang 19.30 uur. 
 

Met dit concert hoopt het mannenkoor, na de coronaperiode, voor het eerst 
weer een leuk visitekaartje af te geven. Om de kosten zo laag mogelijk te 
houden, vraagt het koor bij de uitgang een vrijwillige bijdrage. Voor dit concert 
ontvangt het mannenkoor Fanfaron ook een subsidie van de Gemeente 
Emmen in het kader van de regeling  “Frisse doorstart Emmen na corona”. 
 

KERST SING-IN 
 

We blijven in december in de ‘zingsferen’! Op 11 december organiseert de 
Oecumenische Werkgroep een Kerst Sing-In concertmiddag. Het begint om 

16.30 uur ook in de Kruiskerk aan De Omloop te 
Klazienaveen. Met medewerking van de koren: 
Fanfaron, Fundament, Henricuskoor en het koor van het 
Apostolisch genootschap. 
Er worden bekende kerstliederen gezongen, korte 
lezingen en gedichten door de werkgroep gelezen. Het 
zal tot ongeveer tot 18.00 uur duren en na afloop is er 

voor iedereen iets te drinken. Iedereen van harte welkom en de toegang is 
gratis na afloop zal er bij de deur een vrije gift gevraagd worden.          
We hopen er met elkaar een mooie middag van te maken:  

”Op weg naar het kerstfeest.”
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ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

 

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 
Kashouder:          Luuk Ronde    tel: 0591-316208 
Reservering parochiezaal:   Luuk Ronde    tel: 0591-316208 
Catechese:           Marianne Keurs   tel: 0591-349088 
Liturgie:            Bertha Heidotting  tel: 06-55335742 
Diaconie:           Jan Siebers     tel: 0591-313282 
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: 0591-31 35 85  
 
 
KOSTEN MISINTENTIE: € 6,00  
 
 
 

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

Weekend 19-20 november                                geen viering in Zwartemeer 
deze misintenties worden gelezen zondag 20 november in Klazienaveen, 
H. Henricus kerk 
Jan Falke, ouders Jacob en Mia Santing-Abeln, ouders Siebum-Nusse, ouders 
Lippold-Arling, ouders Kuhl-Kollmer, ouders Siebers-Siebum en zonen 
Herman en Gerard, Harm Berens. 
 

Zaterdag 26 november                 1ste zondag Advent  
Ouders Kuhl-Kollmer, pa en ma Post, ouders Siebers-Siebum en zonen 
Herman en Gerard, Harm Berens. 
 

Zaterdag 03 december                     2de zondag Advent 
Ouders Kuhl-Kollmer, ouders Lambers-Roufs en kinderen, ouders Tieck-
Rocks en kinderen, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
  

Zondag 11 december om 10.30 uur             3de zondag Advent 
Ouders Jacob en Mia Santing-Abeln, Jan Falke, Lies Peters-Heidotting, ouders Kuhl-
Kollmer, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 

OUDERENVIERING WOENSDAG 30 NOVEMBER 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 
 

14 nov t/m 20 nov Jan Siebers 0591-313282 
21 nov t/m 27 nov Tiny Smit 0591-313472 
28 nov t/m 04 dec Jan Knol 0591-316578 
05 dec t/m 11 dec Luuk Ronde 0591-316208 
12 dec t/m 18 dec Jan Siebers 0591-313282 
19 dec t/m 25 dec Tiny Smit 0591-313472 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ACOLIETEN 

20 nov Geen viering 
26 nov DoP 
03 dec Jan Siebers 
11 dec Bertha Heidotting 
18 dec Geen viering 
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 Mieke Schepers 
            Beatrix Scheepbouwer 

   Tinie Rocks 
 

 

24 tot 25 november 
 

Staat de papiercontainer bij de Banier!!  
(Vrijdag tot ongeveer 13.00 uur) 

 

Breng uw oud papier naar De Banier!! 
           

 De opbrengst komt ten goede aan de kinderen. 
 

FAMILIEBERICHTEN 

 Overleden                             Op 31 juli 

                              Johan Gerard Kracht 
in de leeftijd van 84 jaar. 

                     

         Op 26 augustus  

 Maria Catharina Broekmann-Valke 
             in de leeftijd van 89 jaar.                                Op 30 augustus  

                                                   Geertruida Aleida Snijders 
                                                                             in de leeftijd van 51 jaar. 

           Op 03 oktober  

    Jan Harm Berens 
   in de leeftijd van 96 jaar.                            Op 08 oktober  

                                       Gerharda Gesina Maria Maatje 
                                in de leeftijd van 84 jaar. 

                        

Dat zij mogen rusten in vrede 

 

LECTOREN 

20 nov Geen viering 
26 nov DoP 
03 dec Annie Bartels 
11 dec   Marianne Keurs 
18 dec Geen viering 

BLOEMVERSIERING 

OUD PAPIER NAAR DE BANIER!! 
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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 
 

 
Op 1 oktober jl. hebben we met z'n allen onze 
jaarlijkse feestavond gevierd, erg gezellig. 
Tijdens de viering vooraf zijn twee van onze 
leden gehuldigd met hun jubileum.  
 
Mieke Schepers  50 jaar en  
Angela Berends 12,5 jaar. 
Allebei van harte gefeliciteerd. 
 
 
 
 
 
 

 

Viering 100-jarig jubileum 
De reacties op de activiteiten van de jubileumweek waren heel 
erg positief. Dat doet ons deugd, want het was een hele klus 
om het allemaal op tijd te organiseren. 
 

De week begon op 8 oktober met de officiële opening van de 
expositie door pastoor Okonek om 11.00 uur. Daarvoor had de pastoor samen 
met pastor Karol en Mirella Peters-Bührmann vier prijswinnaars uitgekozen 
van de kleurwedstrijd voor de kinderen van basisschool De Banier. Het was 
alleen jammer dat niet alle groepen hadden meegedaan. 
 

Op zondag 9 oktober was er om 10.00 een feestelijke eucharistieviering.  Aan 
het eind van de viering werd Herman Lübbers verrast met de 
Bonifatiuspenning van het Bisdom Groningen - Leeuwarden met bijbehorende 
oorkonde.  
 

ZIEKEN- en BEJAARDEN BEZOEK EN BLOEMENGROET 

R.K. GEMENGD KOOR 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
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Na afloop was er in de feesttent voor de kerk koffie en taart en later ook een 
drankje en een hapje. Gelukkig zat het weer mee. 
 

Op dinsdag 11 oktober kwamen de groepen 1, 2 en 6 van basisschool De 
Banier naar de kerk. Met name de kleine kinderen hadden heel veel aandacht 
voor dingen in de kerk. Zoals kaarsen aansteken, de bel  luiden, uitleg over de 
beelden in de kerk en vooral het dragen van een toog en superplie van de 
kleine misdienaars. En natuurlijk ook samen een kerkliedje zingen. Was best 
leuk allemaal. Sommigen kinderen van groep 6 wilden zich direct al opgeven 
voor het kinderkoor. (Dus wie weet) Daarna de school bezocht en de 
cadeaubon uitgereikt aan de vier prijswinnaars van de kleurwedstrijd. Alle 
kinderen van de Banier kregen bovendien een traktatie van de kerk en dat viel 
in goede aarde. 
 

Op woensdag 12 oktober 
hadden we een dag speciaal 
voor ouderen uit de vier 
locaties van de parochie. De 
ochtend begon met koffie en 
taart, daarna een drankje en 
een heerlijk stamppot buffet.  
 

Na de maaltijd was er om 
14.00 uur een H. Mis met 
mooi gezongen Maria liedjes 
door Karin Peters. De dag 
werd afgesloten met een 
lezing door Herman Lübbers 

en een bezoek aan de expositie. Het was een heel geslaagde dag met 75 
gasten. 
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Op vrijdagavond hadden we een feestelijke avond voor alle vrijwilligers van de 
vier locaties. De opkomst was heel goed te 
noemen, al viel de opkomst van 
vrijwilligers van onze locatie wat tegen. De 
avond werd geweldig  opgefleurd met 
meerdere optredens van een zanggroep 
van 3 dames van de locatie Emmer-
Compascuum. En Herman Lübbers 
verzorgde nog twee lezingen over de 
historie van onze locatie. Aan het eind had 
iedereen nog gelegenheid om onder het 

genot van een hapje en een drankje lekker te kletsen of om de expositie te 
gaan bekijken. 
 

Zondag 16 oktober hebben we de 
feestweek afgesloten met een heel 
mooi Marialof dat heel goed werd 
bezocht. Pastor Karol die voorging in 
de dienst droeg daarbij de koormantel 
die onze eerste pastoor Peters voor 
meer dan 100 jaar geleden nog had 
gedragen. 
 

 
 

Antoniuskerk 
Met mevrouw Karremans van 
de Antoniuskerk was een 
afspraak gemaakt dat de 
Antoniuskerk op zondag 9 
oktober en op zondag 16 
oktober van 14.00 uur tot 
16.00 uur open zou zijn voor 
bezichtiging. Hiervan is heel 
goed gebruik gemaakt. En de 
vrijwilligers van de 
Antoniuskerk deden hun best 

om het extra gezellig te maken met orgelspel en zang. De meeste mensen 
waren positief verrast hoe de kerk er van binnen uitzag. 
 

Verwarming kerk 
In verband met de verhoogde energiekosten zal de verwarming slechts in één 
van de vier kerken aangaan in het weekend. In welke kerk de verwarming aan 
is staat vermeld voorin het parochieblad. Deze regel is niet van toepassing bij 
uitvaartdiensten en met Kerst. Voorts wordt iedereen verzocht om zo zuinig 
mogelijk om te gaan met energie in de kerkgebouwen.  
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Rooster van diensten 
In verband met het vertrek van pastoor Okonek per 1 december moet het 
rooster van de vieringen in de weekenden worden aangepast, omdat pastor 
Karol slechts drie vieringen in een weekend kan doen. Eén op zaterdagavond 
en twee op de zondagmorgen. Maar dat zal betekenen dat bij ons de dienst 
op zondag weer om 10.30 uur zal zijn. Zodra er extra assistentie is voor pastor 
Karol wordt het rooster weer herzien. 
 

Bijdrage actie kerkbalans 
De bijdragen uit de actie kerkbalans blijven dit jaar sterk achter bij voorgaande 
jaren. De teruggang ten opzichte van vorig jaar bedraagt ruim 18%. Begin 2023 
wordt u weer uitgenodigd om uw kerkbijdrage te voldoen. Deze contributie 
bedraagt € 60 per persoon. De actie kerkbalans komt vrijwel direct daarna, 
omdat in het hele land de actie kerkbalans dan wordt gehouden. Deze actie is 
bedoeld om extra giften te ontvangen van de parochianen bovenop de 
kerkbijdrage van € 60 per persoon. Hopelijk bent u ondanks alle gestegen 
kosten toch nog in staat om een extra bijdrage te geven in het nieuwe jaar. 
 

Kerkhof 
Op dit moment staan er 33 graven op een lijst om direct in 2023 geruimd te 
worden. Hiervan verkeren 8 graven in een zeer slechte staat, zodat ruimen niet 
is uit te stellen tenzij de nabestaanden alsnog de graven gaan opknappen. De 
andere 25 graven verkeren niet in een hele slechte staat. De nabestaanden 
hebben echter niet gereageerd op een verzoek om de grafrechten te gaan 
verlengen voor nog eens een periode van 10 jaar. Deze 25 nabestaanden 
zullen de komende maanden worden bezocht door enkele vrijwilligers die zich 
inzetten voor het onderhoud en het verfraaien van ons parochiekerkhof. Want 
dat verdienen onze overledenen. Het zou mooi zijn dat de nabestaanden van 
deze 25 graven alsnog besluiten om de grafrechten te gaan verlengen. Want 
dan ontstaat er geen kaalslag op bepaalde gedeelten van het kerkhof .En dan 
komen de plannen van de werkgroep om ons kerkhof een flinke opknapbeurt 
te geven ook veel beter tot zijn recht. De grafrechten kunnen in overleg ook in 
termijnen worden voldaan. 

JS 
 

 

Een woord van Dank. 
 

Bij deze, voor alle vrijwilligers die bij het 100-jarig  
bestaan van de Parochie Zwartemeer hebben geholpen. 
 

Hartelijk Dank!   
in het bijzonder: Jan, Bertha en Luuk. 
 

Het was een goed verzorgde en gezellige week. 

Dank! Dank!.                                                                       Een parochiaan

EEN WOORD VAN DANK 
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COLUMN VAN DE BISSCHOP 
 

Kan iemand zichzelf vergeven? 
Vanuit de stilte van mijn jaarlijkse retraite schrijf ik deze 
column over de vergeving van God, een onderwerp waar 
we van de ene kant gemakkelijk over denken, en van de 
andere kant moeilijk over doen. We denken er 
gemakkelijk over omdat we ervanuit gaan dat God onze 
zonden wel vergeeft. We doen er moeilijk over omdat we 
helemaal niet zo gemakkelijk tegen Hem zeggen wat we 
verkeerd hebben gedaan. 
 

God zal onze zonden alleen vergeven – en kan onze zonden alleen vergeven 
– als wij werkelijk inzien wat we verkeerd gedaan hebben, daar werkelijk spijt 
van hebben en Hem om vergeving vragen. Zonder een besef van zonde botst 
Gods barmhartigheid op een obstakel dat wij zelf niet willen wegnemen. Dit 
kunnen wij gemakkelijk begrijpen als we het vergelijken met menselijke 
situaties. Ik kan een ander pas vergeven als die ander tegenover mij spijt 
betuigt en ik in mijn gekwetste gevoelens gekend ben. De harmonie wordt pas 
hersteld wanneer de kwestie wordt uitgepraat. Als het niet wordt uitgesproken 
en aanvaard blijft de afstand tussen de zondaar en de benadeelde bestaan. 
 

Het gaat er ook om dat God ons serieus neemt; Hij bagatelliseert niet wat we 
doen en laten. Serieus genomen worden in het kwaad dat we hebben 
aangericht kan pijnlijk zijn, maar is uiteindelijk helend. Een beroep doen op 
Gods barmhartigheid betekent ook dat ikzelf mijn leven serieus neem, dat ik 
bereid ben verantwoording af te leggen en dat ik niet vermetel en bij voorbaat 
op Gods barmhartigheid vertrouw.  
 

Soms krijgen we van iemand de suggestie dat we onszelf moeten vergeven. 
Dat is waar, maar niet helemaal. We moeten inderdaad onszelf aanvaarden 
zoals we zijn, ons karakter, onze geschiedenis, onze daden en gedachten. 
Juist dan kan het besef doordringen dat de vergeving van God moet komen 
en dat er een woord van de Andere Kant moet komen. Een priester kan in het 
sacrament van boete en verzoening zo’n woord van vergeving namens God 
uitspreken. 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 



 

Toekomst 
 

Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand, 
verlegt de grens van water en van zand. 

Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht, 
dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht. 

 
Soms is het of de wereld lijkt te vergaan, 

geen hand voor ogen en geen weg te gaan. 
Je valt en bent te moe om op te staan. 

De toekomst lijkt niet langer te bestaan. 
 

Je kunt niet verder met je ogen dicht. 
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht! 

Wie zich verliest in droefheid en gemis, 
vergeet wat was, en bleef, en komt, en is. 

 
Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed, 

geloof in ‘ooit is alles héél en goed’. 
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand. 

Er is nieuw leven aan de overkant! 
 

Uit: Zolang er verdriet is, is er liefde  Joke Verweerd 
 


