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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. 
 

 
                    

 
 

 

                   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het  

Klaverblad is vrijdag 30 december 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. 1 jrg 8 

loopt van 21 januari t/m 17 februari 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 

 

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 

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:          Pastor Mielnik    tel: 06-15153010 
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  
 
 

Vertrouwenspersonen 
Inge Cremer-Wehkamp   iwehkamp@hotmail.com 
Jan Siebers        jansiebers@hotmail.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 17 & 18 december 
4e zondag Advent 
met boeteviering 

tijd koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Heren 

zondag Klazienaveen         Pastor Mielnik 09.00 Cantor  
M. Bruinewoud 

 Emmer-Compas   verwarmd Pastor Mielnik 10.30 Enjoy 

dag 24 december Kerstavond tijd koor 

zaterdag Klazienaveen        verwarmd DoP 19.00 Care Free ‘16 

 Zwartemeer          verwarmd DoP 19.00  

 Barger-Compas    verwarmd Pastor Mielnik 19.00 Dames en Heren 

 Emmer-Compas   verwarmd DoP 19.00 Xtra-Eigen-Wijs 

 Klazienaveen        verwarmd Pastor Mielnik 21.30 Henricuskoor 

dag 25 december 1ste Kerstdag tijd koor 

zondag Klazienaveen DoP 09.00 Jesus Freaks 

 Zwartemeer Pastor Mielnik 09.00 Gemengd koor 

 Barger-Compas DoP 09.00 Dames en Heren 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 10.30 Dames en Heren 

dag 31 december Oudjaar tijd koor 

zondag Klazienaveen        verwarmd DoP 19.00 M. Bruinewoud 

 Zwartemeer          verwarmd DoP 19.00 Volkszang 

 Barger-Compas    verwarmd DoP 19.00 Dames en Heren 

 Emmer-Compas   verwarmd DoP 19.00 Dames en Heren 

dag 1 januari 2023 Nieuwjaar tijd koor 

zondag Zwartemeer Pastor Mielnik 10.00  

dag 7 & 8 januari Openbaring v.d. Heer tijd koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00 Gemengd koor 

zondag Klazienaveen        verwarmd        Pastor Mielnik 09.00 Henricuskoor 

 Emmer-Compas     Pastor Mielnik 10.30 Jongeren 

dag 14 & 15 januari 2e zondag d.h. jaar tijd koor 

zaterdag Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames 

zondag Barger-Compas       Pastor Mielnik 09.00 Dames en Heren 

 Zwartemeer          Verwarmd Pastor Mielnik 10.30 Gemengd koor 

dag 21 & 22 januari 3e zondag d.h. jaar tijd koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames 

zondag Klazienaveen         Pastor Mielnik 09.00 Care Free ‘16 

 Emmer-Compas   verwarmd Pastor Mielnik 10.30 Heren 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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dag locatie   voorganger  tijd 

20 dec  Klazienaveen Kerk Pastor Mielnik 14.00 

21 dec Klazienaveen  Dillehof Pastor Mielnik 10.00 

21 dec Zwartemeer Kerk Pastor Mielnik 14.00 

03 jan Emmer-Compas Parochiehuis Pastor Mielnik 14.00 

04 jan Klazienaveen  Dillehof Pastor Mielnik 14.30 

12 jan Barger-Compas Kerk Pastor Mielnik 14.00 

17 jan Klazienaveen Kerk Pastor Mielnik 14.00 
 

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 
Marianne Keurs  tel: 06-21979850 
 

 

 

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

In de r.-k. parochiekerken van Zwartemeer (1e dinsdag v.d. maand), Barger-
Compas (1e donderdag v.d. maand), Emmer-Compas (2e woensdag v.d. 
maand) en Klazienaveen (2e donderdag v.d. maand) 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. 
 
 
 

OUDEREN VIERINGEN 

Week 50 12 dec t/m 18 dec Pastor Mielnik 

Week 51 19 dec t/m  25 dec Henk Kuhl 

Week 52 26 dec t/m 01 jan Marianne Keurs 

Week 01 02 jan t/m 08 jan Pastor Mielnik 

Week 02 09 jan t/m 15 jan Pastor Mielnik 

Week 03 16 jan t/m  22 jan Henk Kuhl 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 

Dag Datum Plaats Rozenkrans gebed Viering 

dinsdag 20 dec Zwartemeer  19.00  

donderdag 22 dec Klazienaveen  19.00  

dinsdag 03 jan Zwartemeer 18.30 – 18.55 19.00  

donderdag 05 jan Barger-Compas 18.30 – 18.55 19.00  

woensdag 11 jan Emmer-Compas 18.30 – 18.55 19.00 

donderdag 12 jan Klazienaveen 18.30 – 18.55 19.00 

dinsdag 17 jan Zwartemeer  19.00 

donderdag 19 jan Barger-Compas  19.00 
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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. 
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:  
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 
 

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.    *  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 
  

 

WOORD VAN DE PASTOR 
 

Emmanuel betekent God-met-ons 
 

Beste parochianen, bijna is het zover. Over enkele dagen vieren we over de 
gehele wereld de heilige Kerstnacht.  
 

Tegenwoordig heeft Kerstmis twee belevingsvormen in ons Nederland. Voor 
een grote groep mensen is het een familiefeest met cadeaus en aandacht voor 
elkaar, maar zonder een ontmoeting met het Kind van Bethlehem middels een 
kerkbezoek. Een kleinere groep viert Kerstfeest, waarbij zowel Christus als 
familie en vrienden een plaats krijgen. Zij zoeken actief de hemelse vrede in 
de geboorte van Emmanuel.  
 

Regelmatig klinkt in de kerstliederen het woord Emmanuel. Emmanuel 
betekent God-met-ons. Hij is lang geleden beloofd door de profeten. Nu wordt 
in het Kerstkind deze belofte door God ingelost. De Emmanuel is de nabije 
God, die ons leven wilde delen. Hij wilde niet op afstand blijven, maar in de 
nood naast de mensen gaan staan. Emmanuel (God-met-ons), zo luidt de 
naam van het Kerstkind. Deze naam wordt concreet in het kind van Maria, 
Jezus. Voor ons mensen van de 21e eeuw is de naam Emmanuel maar 
moeilijk te begrijpen. Twijfels kunnen ons overvallen. Kan God wel zo dichtbij 
komen? 
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Emmanuel   

God-met-ons 

Wij maken ons juist voorstellingen van God als degene die 'in den hoge' 
vertoeft, ongrijpbaar, onaantastbaar. Maar de twijfels zijn van alle tijden. De 
Bijbel geeft ons altijd ook de personen aan, die ons kunnen begeleiden op die 
weg van twijfel naar geloof. In de Advent kunnen wij de weg samen met Maria 
en Jozef gaan, die aan ons worden voorgesteld in hun angst en twijfel, maar 
ook in hun geloof. 
 

Als moderne mensen vragen wij ons samen met Maria en Jozef af: “Hoe kan 
God mens worden? Is dat alles waar?” Is godsdienst misschien maar een 
droom van hongerige mensen? Is het nostalgie of een soort verdoving bij 
tegenslag?  
 

We kunnen bekoord worden tot in de heiligste dingen. In Maria en Jozef 
herkennen we onze eigen worsteling van het geloof, die wij allen op een of 
andere manier meemaken. Maar wij zien Maria en Jozef ook in hun 
geloofsovergave. Zij durven het aan om te geloven en te vertrouwen. Zij durven 
het aan om aan te nemen, dat de werkelijkheid groter is dat hun beperkte 
verstand. Zij durven het aan om het eenvoudige woord van de engel ter harte 
nemen. Zij schenken geloof aan dat eenvoudige woord. Daarmee zijn Maria 
en Jozef belangrijk geworden. Zij kunnen ons leiden van twijfel tot geloof. Zij 
geven ons aan, hoe wij kunnen standhouden. Het is het eenvoudige 
vertrouwen op God. 
  

Wij kijken naar Maria en Jozef, twee (advents-) Kerstfiguren in wie geloof 
werkelijkheid geworden is. Hoe meer wij stil staan bij hun leven, hoe meer ook 
hun geloof ons geloof wordt. Veel woorden zijn niet nodig. Hun geleefd gelovig 
voorbeeld is ons genoeg. Moge ook in ons leven dat geloof in het Kerstkind – 
Jezus – Emmanuel (God-met-ons) groeien. Dan kan het Kerstmis worden. 
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Beste parochianen, 
namens Parochiebestuur, Locatieraden en al onze Parochievrijwilligers wens 
ik u allen dat Kerstmis een nieuw begin mag zijn, een nieuwe start om de Blijde 
Boodschap beter te begrijpen. Een nieuw begin om te groeien als christen, om 
gelukkig te worden en gelukkig te maken, samen met elkaar. En dat het jaar 
2023 een jaar mag worden waarin ons veel goeds ten deel mag vallen en we 
ons verbonden mogen weten met de Bron van alle goedheid. Een jaar waarin 
het niet alleen gaat om goed te ontvangen, maar evenzeer goed te doen.  
 

Pastor Mielnik 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Wat gaat de tijd toch snel….. 
Na een lange zomer die maar bleef doorgaan, is het nu ineens herfst of zelfs 
al een beetje winter. Er is weer een jaar voorbij. En opnieuw een bewogen jaar. 
Waar we nog volop mee bezig zijn, is het vertrek van pastoor Okonek. 
 

De pastoor heeft inmiddels zijn intrek in Breda genomen en de pastorie in 
Klazienaveen staat (nu even) leeg. Het bestuur is volop in overleg met het 
Bisdom hoe het nu verder moet in onze parochie. Gelukkig hebben we pastor 
Mielnik nog en hij is voorlopig ons (en uw) aanspreekpunt. We hopen dat er 
snel een oplossing komt voor de vacature in onze parochie. Daarvan houden 
we u natuurlijk op de hoogte! 
 

Andere punten, die onze aandacht vragen zijn bijvoorbeeld het 
gebouwenbeleid en actie kerkbalans. Over beide zaken leest u verder op in 
het Klaverblad meer. Verder zijn er natuurlijk heel veel voorbereidingen om dit 
jaar weer met elkaar een prachtig Kerstfeest te vieren.  
 

Het parochiebestuur wenst u Gods nabijheid op het 
Kerstfeest en in het nieuwe jaar. 
 

Laten we ook in het komende jaar samen bouwen 
aan Gods vrede en aan onze 
geloofsgemeenschappen, waarin we elkaar 
respecteren, waarderen en inspireren. 
 

ZALIG KERSTMIS EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR 
 

AFSCHEID PASTOOR OKONEK 
 

Zondag 20 november hebben we 
afscheid kunnen nemen van Pastoor 
Okonek in een eucharistieviering in de 
Henricuskerk. Het was een mooi 
afscheid, een sfeervolle viering in een 
goed gevulde kerk.  
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Alle locaties waren vertegenwoordigd, 
als lector, misdienaar en een groot 
koor bestond uit zangers van alle 
locaties.  
 

In het welkomstwoord vertelde 
locatievoorzitter van Klazienaveen, 
Frederikus Kuper, over de pastoor 
als “tuinman, grasmaaier” om aan te 
geven dat pastoor Okonek een 
herder was, die midden tussen de 
mensen stond. 

 

In het dankwoord namens het 
Parochiebestuur beschreef Mirjam Buizer de 
pastoor als een beminnelijk man, waarmee 
het goed samenwerken was. Zij 
overhandigde namens alle parochianen de 
pastoor een laptop als afscheidscadeau. De 
pastoor gaf daarop aan alle locaties een 
nieuw roze kazuifel, een kleur kazuifel, die 
nog op geen enkele locatie aanwezig was. 

 

Viereneenhalf jaar geleden werd in de 
eerste eucharistieviering van pastoor 
Okonek in Emmer Compascuum het Poolse 
lied “Barka” gezongen. Ook in zijn laatste 
viering zongen we samen dit lied. We zijn 
dankbaar dat we die tijd in het bootje met 
Pastoor Okonek mee konden varen. Hij 
heeft ons bootje verlaten en gaat in Brabant op zoek naar nieuwe vangst. 
 

GEBOUWENBELEID 
 

Al eerder hebben wij u verteld dat het Bisdom aan ons 
(en aan alle parochies in ons Bisdom) heeft gevraagd 
om na te denken over de toekomst van onze parochie, 
met name wat betreft onze gebouwen. De gebouwen 
vormen namelijk de grootste uitgavepost op onze 
jaarrekening. Om hier over na te denken is er een 
werkgroep opgericht met daarin minimaal één 

vertegenwoordiger van een locatie. Toen is er begonnen met de huidige 
situatie in kaart te brengen.  
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Met vragen zoals hoeveel kerkgangers komen er in het 
weekend? Wat is hun leeftijd? Wat wordt er gemiddeld 
uitgegeven aan het onderhoud? Hoe vaak wordt het gebouw 
gebruikt? Etc. 
 

Het beeld dat daar uit naar voren kwam, was voor alle 
locaties niet erg rooskleurig. Het kerkbezoek loopt elk jaar 
iets verder terug en ook de gemiddelde leeftijd gaat steeds 
verder omhoog. Dit laatste is de afgelopen jaren steeds punt 
van aandacht geweest, maar we zijn nog niet in staat gebleken om dit echt te 
veranderen. 

Dat betekent dat er voor elke locatie een plan 
moet komen, waardoor het mogelijk moet blijven 
om ook in de toekomst in eigen dorp naar de 
Kerk te gaan. 
 

We hebben eerst allerlei ideeën verzameld, 
zonder meteen te kijken naar de haalbaarheid. 

Hieruit kwamen heel veel mogelijkheden. Maar omdat we toch maar met een 
klein deel van de parochianen hierover hebben nagedacht, willen we u 
nadrukkelijk uitnodigen om mee te denken. Welke 
mogelijkheden ziet u voor uw eigen locatie (of voor de 
andere locatie)? Hoe blijven we met elkaar een 
geloofsgemeenschap? 
 

In februari zal er daarom op elke locatie een avond 
gehouden worden, waar u, als betrokken parochiaan, de 
kans krijgt om actief mee te denken over de toekomst van 
onze parochie. In het volgend Klaverblad zullen we de 
exacte data bekend maken, maar we nodigen u nu al uit 
om er over na te denken. 
 

VERTROUWENSPERSONEN 
 

Binnen onze parochie zijn heel veel vrijwilligers actief op 
allerlei terreinen. Veel van deze vrijwilligers hebben contact 
met “kwetsbare” mensen of bevinden zich zelf soms in 
kwetsbare situaties. 
 

Waar mensen samenwerken is er altijd kans op 
misverstanden. In principe kan iedereen te maken krijgen met pesten, 
seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Dan is het fijn als u hier 
vertrouwelijk met iemand over kunt spreken: de vertrouwenspersoon. 
 

In onze parochie zijn er twee vertrouwenspersonen nl.: Inge Cremer-Wehkamp 
uit Barger Compascuum en Jan Siebers uit Zwartemeer.  
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Bij deze vertrouwenspersonen kunt u terecht als u in de parochie als vrijwilliger 
of als parochiaan pesten, intimidatie of discriminatie ervaart.  
De vertrouwenspersoon luistert en adviseert en handelt de klacht af. De 
vertrouwenspersoon adviseert zowel het slachtoffer als het parochiebestuur. 
De vertrouwenspersoon heeft de bevoegdheid vertrouwelijke gesprekken te 
voeren. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en kan eventueel 
deskundigen raadplegen. 
 

Contactgegevens van onze vertrouwenspersonen: 
Inge Cremer-Wehkamp   iwehkamp@hotmail.com 
Jan Siebers        jansiebers@hotmail.com 
 

Voortaan kunt u deze gegevens vinden op pagina 4 na de info over het 
bestuur. 
 

NIEUWS VANUIT DE BOEKHOUDING 
 

Het nieuw jaar nadert weer en daarom even wat 
nieuws over bijdragen. Om te beginnen een 
vriendelijk verzoek, maak bijdragen bedoeld voor 
2023 niet alvast in 2022 over, dat geeft voor ons veel 
extra  werk. De bijdragen voor 2023 kunnen door ons 
pas geboekt worden op 1 januari 2023. 
 

Tarieven Begraafplaatsen 
De tarieven voor de begraafplaatsen 2023 blijven gelijk aan de tarieven zoals 
vastgesteld door het Parochie bestuur per 1-1-2019. Deze staan ook vermeld 
op onze website. 
 

Tarieven Kerkbijdrage 
De tarieven voor kerkbijdrage per parochiaan 2023 blijven gelijk aan de 
tarieven zoals vastgesteld door het parochiebestuur per 1-1-2019.  
Vanaf 18 tot 24 jaar € 30,-. Vanaf 25 jaar € 60,-. 
 

Klaverblad 
De bijdrage Klaverblad wordt zoals gewoonlijk weer in mei gevraagd. U kunt 
volstaan met als omschrijving “Klaverblad” mee te geven. Het systeem weet 
dan automatisch aan het bankrekeningnummer waarvandaan overgemaakt 
wordt, van wie het komt, voor welke locatie het is, en dat het geboekt moet 
worden als bijdrage Klaverblad. De bijdrage Klaverblad wordt binnenkort 
vastgesteld. Essentieel is dat uw in de omschrijving zet “Klaverblad” 
 

Inning kerkbijdrage 
Zoals vrijwel iedereen ondertussen weet, praten we over Kerkbijdrage en 
Kerkbalans. De kerkbijdrage is zeg maar de “ vaste contributie ”en daar betalen 
we de vast lasten uit, alsmede ook het salaris van het pastoraal team. 
Kerkbalans is een extra collecte, voorheen de pastoorscollecte, en deze komt 
eind januari via de Actie Kerkbalans 2023 naar u toe. 
 

mailto:iwehkamp@hotmail.com
mailto:jansiebers@hotmail.com
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De kerkbijdrage wordt op twee manieren betaald door parochianen. Er is een 
grote groep die een incasso opdracht heeft af gegeven en die innen wij als 
parochie. Er is een tweede groep die dit zelf overmaakt en sommigen hebben 
dit zelf als een jaarlijkse opdracht ingepland bij hun bank en er is een groep 
die dit elk jaar zelf overmaakt. 
 

Via de parochietelefoon krijgen we steeds vaker de 
vraag of we de factuur Kerkbijdrage niet elk jaar kunnen 
sturen, wat we tot nu toe niet deden en wat dan weer 
zorgde voor herinneringen. 
 

Daarom zullen we op 1 januari voor alle parochianen die zelf overmaken een 
factuur maken en die parochianen waarvan we een mailadres hebben krijgen 
de factuur in de mail met een IDEAL betaallink erbij. Daarbij wordt het geld wel 
overgeboekt naar de centrale Koepel rekening, maar komt daarna wel 
automatisch bij de goede locatie terecht. 
 

Mocht u de factuur voortaan ook per 1 januari digitaal willen hebben kun u uw 
mailadres met uw naam en adres mailen naar boekhouding.mhvd@gmail.com 
dan zorgen wij dat dit verwerkt wordt in ons systeem. 

Arie Buizer 
Financieel administrateur  

 

IN MEMORIAM FATHER HENNIE WEHKAMP 
 

Op 22 november is Father Hennie Wehkamp overleden.  
Zijn wieg stond in Barger Compascuum, waar hij op 20 mei 
1931 werd geboren als enige zoon in een groot gezin met 
maar liefst negen meisjes. In 1952 ging hij naar het seminarie 
van Mill Hill. 
  

Na het voltooien van zijn opleiding heeft hij geruime tijd 
gewerkt als leerkracht in Haelen, alwaar hij in 1968 benoemd 
werd tot rector. 

  

Pas in 1971 werd hij benoemd voor een missie in Kameroen. In 1983 werd hij 
gekozen tot overste van de gezamenlijk Mill Hill groep in Kameroen. Vier jaar 
later keerde hij terug naar Nederland, waar hij ingezet werd als assistent op 
het financiële kantoor. In 1990 werd hij pastor in Vriezenveen-Vroomshoop en 
in 1992 werd hij overgeplaatst naar Neede.  
 

Toen hij in 1997 met emiraat ging, nam hij zijn intrek in het St. Jozefhuis in 
Oosterbeek, waar hij actief bleef als conservator en webmaster. Die jaren 
besteedde hij veel zorg aan anderen tot hij zelf ook in gezondheid achteruit 
ging. Hij overleed op 22 november en na de eucharistieviering op 26 november 
is hij begraven op de begraafplaats van Missiehuis Vrijland. 
 

Wij wensen de familie en de missionarissen van Mill Hill 
sterkte met dit verlies. 

 

mailto:boekhouding.mhvd@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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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 
Aswin Mensen   0591-394583  of  06-40780666 
 
 
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 
 

Zaterdag 17 december 
Ben Heller, Henk Arling, Herman Mencke, Maria Aleida Bruns-Pol, Maria 
Gezina Schulte-Gepken, echtpaar Koiter-Hartmann. 
 

Zaterdag 24 december                        19.00 uur Kerstavond gezinsviering 
Ouders Borgmann-Robben, ouders Hake-Lüken, ouders Feringa-Hake, 
Herman Mencke, ouders Hemmen-Thole, ouders Mencke-Steenhuis, Ria 
Hemmen, Jan Alers, Lies Alers-Menzen, Hendrik Alers, Marleen Siebum-
Hartmann, ouders Berends-Lippold, ouders Gepken-Rass, ouders Rocks-
Siekman, ouders Tubben-Keizer, Wim Wehkamp, Jeroen Dijck, ouders Dijck-
Suelmann, ouders Veringa-Tieben, Ria Kuhl-Arling. 
 

Zondag 25 december                                                  9.00 uur 1ste Kerstdag 
Ouders Heller-Benes, ouders Scholte Albers-Hemmen, ouders Schulte-
Menzen, Herman Menzen en Tiny Menzen-Alers en dochter Maya, ouders 
Linnemann-Kaiser, ouders Heller-Bols, ouders Moorman-Kuhl, Abel Rolfers en 
dochter Heleen, Annie Greve-Gepken, Ben Heller, echtpaar Arling-
Linnemann, echtpaar Vedder-Wehkamp, fam. Linnemann-Drees, fam. Nijzing-
Heller, fam. Robben-Brijan, Frans Wittendorp, Gerhard Heinrich Lübbers, 
Hendrik Heller, Henk Heller, Hennie en Erwin Feringa, Jan Rocks, Jo Robben, 
Johan Hake, Lies Griemink-Schulte, Maria Aleida Bruns-Pol, Maria Gezina 
Schulte-Gepken, Maria van altijddurende bijstand, Marie Kuhl-Peters, Mini 
Wubkes-Többen, ouders Berends-Hölscher, ouders Cramer-Tubben, Marleen 
Siebum-Hartmann, ouders Hake-Linnemann, ouders Rocks-Siekman, ouders 
Pruim-Tiben, ouders Schlepers-Hemme, ouders Steenhuis-Rolfes en dochter 
Lia, ouders Suelmann-Berends, ouders Suelmann-Nieters, overl. fam. Bernard 
Heinrich Hake, overl. fam. Kuhl-Gebben, Pastoor Ben Velthuis, Ria Kuhl-
Arling, Yvonne Wehkamp, fam. Kaiser-Wehkamp. 
 

Zaterdag 31 december                                                                       Oudjaar 
Ouders Heller-Benes, ouders Borgmann-Robben, echtpaar Vedder-
Wehkamp, fam. Linnemann-Drees, ouders Hake-Lüken, ouders Feringa-
Hake, Herman Mencke, Johan Hake, Mini Wubkes-Többen, ouders Cramer-
Tubben. 
 

Zondag 15 januari 
Abel Rolfers en dochter Heleen, Ben Heller, Geert Knol, Gerhard Heinrich 
Lübbers, Hendrik Gepken, Hendrik Heller, Lies Griemink-Schulte, Maria Aleida 
Bruns-Pol, Marleen Sibum-Hartmann, ouders Suelmann-Nieters, Maria 
Gezina Schulte-Gepken, Hendrik Alers. 
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KERSTVIERINGEN IN ONZE LOCATIE 
 

Zaterdag 24 december is er om 19.00 uur een gezinsviering: 
voorganger is Pastoor Mielnik. 
Zondag 25 december is er om 9.00 uur een viering:  
voorgangers parochianen.  
 

KOSTERS 
 

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

OUDERENVIERING 
 

Donderdag 12 januari 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  
 

17 dec   Mevr. H.C. Budde-Lippold 
21 dec  Dhr. M.J. Berens 
22 dec  Mevr. M.M. Groen-Rolfes 
22 dec  Dhr. J.B. Hölscher 
23 dec  Dhr. J.B. Cramer 
25 dec  Dhr. G.H. Veringa 
25 dec  Dhr. G.H. Wolken 
01 jan  Mevr. M.G. Heller-Hake 
04 jan  Mevr. M.K. Rolfers-Albers 
04 jan  Mevr. M.E. Lubbers 
07 jan  Dhr. L.A. van Winden 
10 jan  Dhr. H. Harms 
17 jan  Dhr. F. Arling  
 

Wij wensen u allen een fijne verjaardag. 
 

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. 

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

Vanaf het eerste weekend van 
Advent kunnen we bij ons in de St. 
Josephkerk van Barger-Compas het 
steeds meer licht zien worden. Want 
we hebben een nieuwe 
adventskrans. 
 

Deze krans werd ons geschonken 
door Pastoor Okonek en Pastor 
Mielnik. 
 

Waarvoor 
onze hartelijke dank. 

 
De familie Wolken heeft ervoor 
gezorgd dat de nieuwe 
adventskrans werd gemaakt. 
 

Bedankt familie Wolken. 
 
 
 

SCHOONMAAK KERK 
 

 
Dit zijn de dames die de kerk 
en pastorie netjes houden. 
 
Mini van der Aa,  
Tineke Rolfes,  
Lenie Grummel,  
Tinie Wielage,  
Marjolein Harbers,  
Anneke Hake  
Annette Bernsen 
 

Dames bedankt! 
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Van harte 

feliciteren 

FELICITATIES 
 

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

COÖRDINATIETEAM 
 

Beste parochianen van de locatie St. Joseph, vanuit het coördinatieteam  
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. 
 

SCHOOLVIERING 
 

Op donderdag 22 december is er om 9.00 uur een schoolviering. 
U bent allen van harte uitgenodigd. 

 

DONDERDAGAVOND-INLOOP 
 

Bent u al geweest? 
Elke donderdag vanaf half zeven staat er koffie 
of thee voor u klaar. U kunt dan ook eventueel 
uw misintenties doorgeven, maar u kunt ook uw 
vragen of uw ideeën kwijt. U kunt u beschikbaar 
stellen als vrijwilliger voor een bepaalde klus. 
Maar u bent ook welkom voor een praatje of 
gewoon even warm zitten. 

 

KERSTGROET 

 

De redactie en de medewerkers 

van het locatiebureau 

wensen u allen 

een gezegende kerst 

en een zalig nieuwjaar !! 
 
 
 

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

Donderdag 22 december  

in de Collink 

aanvang: 

            19.30 uur 

   zaal open:  

      19.00 uur                                

gratis entree 

In de pauze houden we  

een verloting met mooie 
prijzen.  

Vol is vol !! 

KERSTCONCERT 
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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 18 december  
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders de 
Vries-Twickler, Renk Kuper, fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Hennie Bredek, Taeke Graafsma, Annie Thole-Wierenga. 
 

Zaterdag 24 december                        19.00 uur Kerstavond gezinsviering 
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Grietje Sulman-
Horstman, 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, ouders en grootouders Wessel-Hempen, 
Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Henderikus Herbers, ouders 
Johan Bernhard Welling en Ebelina Welling-Voskuil, Hendrik Wessel en 
Geertruida Wessel-Alberts, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie 
en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Geert Zaan en Maria Tekla Zaan-
Albers, Taeke Graafsma, ouders Tubben-Buurman, Wilhelm Tieben en 
Engelina Tieben-Schulte, Annie Thole-Wierenga, Marlies Unij-Plagge, Ben en 
Miny Wessel-Bentlage en zoon Gerard, overl ouders Thole-Reintke en 
kinderen, ouders Zomer-Schütte, ouders Bentlage-Kramer, Fije Poelman en 
Roelie Poelman-Kuiper, Harm van Wijk en Greet van Wijk-de Groot, Herman 
Heijnen. 
 

Zondag 25 december                                                10.30 uur 1ste Kerstdag 
Ouders Rolink-Huls en dochter Marianne, Greetje Schulte-Heller, Lucas 
Bolmer, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, Theo Deddens, ouders 
Over-Wubbels, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-
Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Jozef Sturre, 
overl. ouders Sturre-Schrör, overl. ouders Schulte-Schutte, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, Gerard Mensink, Pastoor van den 
Barselaar, Zuster Bernardo, Truus Over-Meijer, Henderikus Herbers, Hendrik 
Koop en Annie Koop-Schoemaker, overl. ouders Ellermann-Schutte, ouders 
Berends-Teiken, Johan Herman Thole, ouders Ahlers-Koop en dochter Joke,  
fam. Caspers-Hoezen, ouders Welling-Tieben, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Gré van Uem-Mensink, Herman Spijker, 
Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-
Robben, Henk Scheven, Henk en Dinie Joosten-Hulleman, ouders Berends-
Bentlage en dochter Emmy, moeder Fokkelman, Hennie Bredek, levenden en 
overleden fam. Bredek-Hoffard, Broer Bentlage en Lenie Bentlage-Tieben, 
zoontje Tonny Bentlage, ouders Tieben-de Jonge, Herman Sturre, Heinrich 
Theodor Langen, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Joop Kaiser, 
Henk Sturre, Annie Thole-Wierenga, ouders Welling-Ameln, Hilvert Wilts, 
Gretha Wilts-Welling, Ina Schuur-Wilts, overl. fam. Hake-Wübben,  
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ouders Harm Lohuis-Johanna Kalter, zus Gerda Lohuis, ouders Bruins-Kühl, 
ouders Wolbers-Gröninger, Zr. Winanda, ouders Dost-Berndt, ouders Zomer-
Schutte, overl. fam. Herbers-Ellermann ouders Bentlage-Kramer, Herman 
Heijnen, overl. fam. Schepers-Zoelman, overl. fam. ter Veen-Borghuis. 
 

De misintenties die opgegeven zijn voor 2e kerstdag, 
worden gelezen in de doordeweekse viering woensdag 11 januari! 

 
 

Zaterdag 31 december                                                                      Oudjaar 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den Barselaar, 
Zuster Bernardo, Henderikus Herbers, Hendrik Koop en Annie Koop-
Schoemaker, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, 
Taeke Graafsma, Ben en Miny Wessel-Bentlage en zoon Gerard, Herman 
Heijnen, Gerard Mensink, ouders Welling-Fehrmann. 
 

Zondag 1 januari                                 10.00 uur Zwartemeer MHvD Nieuwjaar 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Pastoor van 
den Barselaar, Zuster Bernardo, Henderikus Herbers, Hendrik Koop en Annie 
Koop-Schoemaker, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus 
Welling, ouders Welling-Fehrmann, Taeke Graafsma. 
 

Zondag 8 januari  
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, 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, Truus Over-Meijer, Diny Hendriks, Renk Kuper, fam. 
Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan 
Geert Meijer, Taeke Graafsma, ouders Welling-Ameln, Herman Harms en Tina 
Harms-Prinsen, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Woensdag 11 januari  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den Barselaar, 
Zuster Bernardo, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Taeke 
Graafsma. 
 

Zaterdag 14 januari  
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, overl. ouders Ellermann-Schutte, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Taeke Graafsma, Marlies Unij-Plagge.  
 

KERK SCHOONMAAK 
 

Groep 2 19 dec  t/m  23 dec 
Groep 3 02 jan   t/m  06 jan 



Pagina | 26 Emmer-Compascuum Klaverblad 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 12 dec t/m zo 18 dec Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 19 dec t/m zo 25 dec René Berendsen 0591-353630 
ma 26 dec t/m zo 01 jan Diny de Roo 06-27613656 
ma 02 jan t/m zo 08 jan José Wessel 06-27369058 
ma 09 jan t/m zo 15 jan Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 16 jan t/m zo 22 jan René Berendsen 0591-353630 
 

LOCATIEBUREAU 
  

do 22 dec Tiny Hogenbirk 
do 29 dec Adelheid Kuper 
do 05 jan  Ans Berendsen  
do 12 jan Tilda Heine 
do 19 jan Tiny Hogenbirk 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

zo 18 dec Jan Heijnen Henriëtte Bolk 

za 24 dec 19.00 uur 
Kerstavond gezinsviering 

 Erik Meijer 
Janique Dijck 

zo 25 dec 10.30 uur Marit Gustin 
Marco Gustin 

Ria de Vries 

za 31 dec  
Oudjaar Vesper 

 Erik Meijer 
Janique Dijck 

zo 08 jan Willie Dijck Henriëtte Bolk 

za 14 jan Jan Heijnen Ria de Vries  
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAAK 
 

Groep 2 19 dec  t/m  23 dec  
Groep 3 02 jan   t/m  06 jan  
 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 2 Greetje Rengers 
Liezet Mouris 
Gieneke Greevink 

12 dec  t/m  25 dec 
0591-354229 
06-49417006 
06-11702685 

Gr 3 Maria Herder 
Ria Loves 

26 dec  t/m  08 jan 
0591-352363 
06-18170565 

Gr 4 Lena Mencke 
Maureen Nie 
Dorota Maj 

09 jan   t/m  22 jan 
0591-349057 
0591-346365 
06-44353179 
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Dinsdag 10 januari 
Nieuwjaarsvisite. Gezellige avond met partners.  
De bijeenkomst is in ons Parochiehuis 
en begint om 19.30 uur. 
 

 

Zr. Joachima Otten Amersfoort 22-12-1925 

A.H. Hoesen EC 26-12-1933 

A.J.H. Ahlers EC 27-12-1946 

P.C. Bisschop-Veldhuijzen EC 28-12-1943 

J. Hoesen EC 31-12-1939 

M.G. Neehoff-Tubben Roswinkel 02-01-1933 

M.A. Zomer-Exel EC 05-01-1928 

A.A. Arling EC 08-01-1927 

G. Bos-Kuiper EC 11-01-1939 

M.G. Kaiser-Schulte EC 14-01-1934 
M. Hoesen-Hemmen EC 17-01-1943 

 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
 

KINDERKERSTNACHTVIERING - 24 DECEMBER 
 

Zaterdag 24 december is er om 19.00 uur de 
gezins-kerstnachtviering in de kerk. We hebben 
ook dit jaar weer een leuke viering bedacht, 
waarin de kinderen mee kunnen doen aan het 
kerstspel, of een stukje kunnen voorlezen. Ook 
worden er mooie kerstliederen gezongen. 
Hiervoor hebben we natuurlijk wel kinderen 
nodig. Dus wil je meespelen met het kerstspel, 
meezingen met het koor en/of een stukje voorlezen? Geef je dan op door een 
mail te sturen naar: gezinsvieringwillehadusec@hotmail.com 
Het beloofd een mooie viering te worden!             

De gezinsvieringgroep 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 3 januari 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 

KVE 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M  

mailto:gezinsvieringwillehadusec@hotmail.com
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KERSTSTALLEN-TENTOONSTELLING 
 

De advent is begonnen en we bereiden ons voor op kerst. Velen zetten ook 
ieder jaar naast een kerstboom het kerststalletje in de kamer. Het is de tijd 
waarop wij ons verheugen op de geboorte van Jezus. Daarom kunt u vanaf 
Eerste Kerstdag t/m 8 januari genieten van een unieke en sfeervolle 
kerstgroepententoonstelling in onze St. Willehaduskerk te Emmer 
Compascuum.  
 

Kerstgroepen zijn er in de donkerste tijd van het jaar. Zij vertellen een blijde 
boodschap van licht en hoop en worden verrassend mooi vormgegeven. Onze 
school, ‘RKBS “De Hoeksteen”, en een school uit Emmen leveren een bijdrage 
aan de expositie. Zodat ook de jeugd betrokken blijft bij het kerstverhaal.  
 

Ook zullen de gehaakte kerstfiguren weer een mooie plaats krijgen in de 
expositie. Waar Jezus de verbinding en de liefde bracht voor de wereld, zo 
heeft in de Parochie Maria, Hertogin van Drenthe een gehaakte stal in 2019, 
verbinding gebracht tussen mensen. Samenwerken aan een prachtig 
resultaat.  
 

Dit jaar krijgt dit 
allemaal weer een 
plekje maar het zal 
heel, héél anders zijn 
dan in 2019. We hopen 
dat u komt kijken, om 
samen rond de stal te 
genieten.  
Neem familie, buren, 
vrienden, kennissen en 
kinderen mee.  
 

Vanaf 25 december t/m 8 januari  
elke middag geopend: van 14.00 uur-16.30 uur  
 

Oud- en Nieuwjaarsdag gesloten 
 

Extra avondopening:  
donderdag 29 december  van 18.30 uur tot 20.30 uur. 
donderdag 5 januari    van 18.30 uur tot 20.30 uur.   
 

Kom de sfeer van Kerst proeven in de 
RK St. Willehaduskerk 

Hoofdkanaal OZ 83 
te Emmer Compascuum 

 

Gratis entree!!! 
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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  
tel: 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. 
 

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

LET OP: de tijd van de vieringen op zondag is veranderd. 

De vieringen zijn dan om 10.30 uur!!! 
 
 

KERSTVERKOOP 
 

Van de kerstmarkt op 11 december zijn nog 
verschillende artikelen overgebleven die 
zaterdagmorgen 17 december tussen 10.00 en 12.00 uur 
bij ons Parochiehuis verkocht worden. O.a. nog 
prachtige kerstbakjes voor op het graf. U kunt het dan 
vanaf Parochiehuis naar kerkhof brengen. Ook is er nog 
verkoop van kerstkaarten, de eventueel nog 

overgebleven kniepertjes en spekkedikken, kaarsen en Willehadswijn. 

Kindje Jezus is gekomen 

Ere zij God 

Redder voor mensen 

Samen in Zijn Naam 

Tot in eeuwigheid 

mailto:janiquedijck@gmail.com


Pagina | 30 Emmer-Compascuum Klaverblad 

WELKOM MET KERST 
 

KERSTAVOND 
Op Kerstavond, 24 december, is om 19.00 uur een viering voor jong en oud. 
In deze woord- en communie viering gaan parochianen voor. Er wordt 
gezongen door het kinderkoor en door jongeren. Een viering waar u met mooie 
kerstliederen, kerstspel en gebeden écht in de sfeer van Kerstmis komt. Dus 
komt allen meevieren. U/jij bent van harte welkom. 
 

EERSTE KERSTDAG 
Na de drukte van de nacht volgt op Eerste Kerstdag, de gemoedelijke maar 
feestelijke viering om 10.30 uur. Met ondersteuning van het dames- en 
herenkoor.  Hoe gaat het verhaal eigenlijk verder na die Kerstnacht?  
Ook hierbij geldt: jong en oud: van harte welkom! 
  

OUDJAAR VESPER 
We ontkomen er niet aan dat, wij straks op Oudejaarsdag, omgeven worden 
door het geknal van vuurwerk. Je hebt geen keus. Een oerinstinct dat nog 
steeds bij mensen leeft om ‘de boze geesten’ de wereld uit te jagen, in de hoop 
dat het nieuwe jaar in geluk en vrede mag beginnen. Om 00.00 uur bereikt het 
geknal een feestelijk en kleurrijk hoogtepunt. Toch zijn er ook heel wat mensen 
die bewust, in betrekkelijke stilte, deze avond door gaan brengen al dan niet 
in gezelschap. Zij nemen de gelegenheid om hun gedachten te laten dwalen 
over de herinneringen aan het afgelopen jaar, om alles wat er in 2022 is 
gebeurd te herdenken. 
 

Zo is er ieder jaar ook in onze kerk op oudejaarsavond een bijzondere 
vesperviering waarin alle vreugdevolle, verdrietige en dankbare momenten, 
worden herdacht, die wij persoonlijk èn als gemeenschap, hebben 
meegemaakt. We denken dan aan alle parochianen die in 2022 zijn geboren, 
eerste communie- en vormsel hebben gedaan. We denken aan onze 
parochianen die zijn overleden… 
 

Op Oudejaarsavond om 19.00 uur bent u in onze St. Willehaduskerk van 
harte uitgenodigd om deel te nemen aan de gezongen Vesper in de sfeervol 
met kaarsen verlichte kerk. Het is ieder jaar weer een indrukwekkende viering, 
die ons brengt tot rust, tot gebed en bezinning. 
  

Iedereen is ook hier natuurlijk, van harte welkom! 
  

NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Zondag 8 januari, aansluitend aan de viering van 10.30 uur, is in ons 
Parochiehuis weer de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie. Een goede 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en onder het genot van een kop koffie, 
thee en een wijntje, goede wensen uit te wisselen voor 2023. 
Natuurlijk is er ook weer een jaaroverzicht dat als vanouds weer wordt 
gepresenteerd door Thomasvaer en Pieternel. 
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LOCATIERAADSVERGADERINGEN 
 

Wanneer u vragen/opmerkingen heeft voor de locatieraad, dan kunt u die aan 
leden van de raad doorgeven. Hun namen en telefoonnummers staan op de 
eerste bladzijde van het locatiedeel St. Willehadus. In 2023 zullen de 
vergaderingen van de locatieraad elke 4e woensdag van de maand plaatvinden 
(m.u.v. juli en augustus). De eerste vergadering in 2023 is op 27 januari om 
19.30 uur in ons Parochiehuis. 
 

KERKBALANS: GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 
 

Als je Munsterscheveld komt binnenrijden, dan kun je bijna niet 
om ons kerkgebouw heen. De toren van ons kerkgebouw is al 
van ver te zien. Onder de schaduw van die toren gebeurt- en leeft 
er veel. 
 

Onder die toren vieren wij het leven, met feesten zoals Pasen, 
Mariafeesten, Allerheiligen, Allerzielen en Kerstmis. De straten 
worden gevuld met de klanken van de Mariaprocessie, Fancy 
Fair, Moederdag-verkoop, kerstmarkt. Geluiden van verkeer over 

het Hoofdkanaal. Veraf de 
geluiden van de agrariërs op de velden. Het 
leven dat doorbroken wordt met het slaan van 
de kerkklok die de uren en minuten van de tijd 
aangeeft en ook luidt bij geboorte en sterven.  
 

Zien wij in ons leven wel om naar het stil 
verdriet, de innerlijke klacht van de eenzamen, 
van zieken, van stervenden? Van mensen in 

sociale- of geestelijke nood, die zwaar worden beproefd? 
   

Ondanks moderne communicatiemiddelen, valt het ons vaak zwaar om 
bruggen te bouwen naar elkaar toe. Valt het ons zwaar om tijd te nemen, om 
te luisteren, om goed te zien. Als Willehadusgemeenschap  proberen wij naar 
beste vermogen open te staan om te zien en te luisteren. We  proberen om 
antwoorden te zoeken in deze tijd op de wijze zoals Jezus ons heeft 
voorgeleefd, die ons iedere dag inspireert, als wij ons hart ervoor open stellen.  
 

Met Kerst vieren wij de geboorte van het Kindje Jezus met warmte en 
blijdschap. Maar ook toen was het een tijd van onrust, geweld, angst en 
dreiging. Vroeger was de kerktoren, ons wijzend naar de hemel, een veilig 
baken om ons op te oriënteren, zowel letterlijk als geestelijk. Tegenwoordig is 
dat geen vanzelfsprekendheid meer.  
 

Maar toch gaan- en werken vanuit ons kerkgebouw, vele mensen met een 
missie: een boodschap van geloof, liefde, hoop en diaconie: ziekenbezoek, 
rouwverwerking en bezoek ouderen, inzameling voor mensen die in nood 
verkeren. 
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Verdiepingsavonden zoals ‘Geloven nu’, die thema’s op het gebied van kerk 
en maatschappij bespreekbaar maken. Een kerk die ook de traditie en de 
boodschap van het Evangelie doorgeeft op een moderne manier, zoals de 
EmmercomPassion, Kerstmusical en met de Kerststallententoonstelling. 
 

We worden allemaal opgeroepen om onze 
talenten te gebruiken. Onze inzet als mens 
èn ons aller financiële bijdrage, maakt het 
mogelijk dat onze St. Willehad-
gemeenschap vitaal blijft. Want de kerk is 
meer dan een gebouw of een instituut! Het 
is een levend orgaan van mensen, 
kwetsbaar en broos en tegelijk, door zoveel 
vrijwilligers, ook krachtig en opbouwend. 
Ook voor 2023 vertrouwen wij daarom weer op uw financiële bijdrage en inzet 
voor onze eigen St Willehadusgemeenschap.. 
Alvast onze hartelijke dank daarvoor.                                 Locatieraad 
 

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. 
 

Activiteiten 

• 22 dec  Kerstviering 
• 23 dec   alle kinderen om 12.00 vrij 

              compensatie kerstmaaltijd  
• 26 dec t/m 06 jan Kerstvakantie 

• 13 jan t/m 17 jan 
      oudergesprekken voor groep 8 

**************************************** 
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KNIEPERTJES BAKKEN 
 

Dankzij de vele vrijwilligers, die dit weer mogelijk hebben gemaakt, zijn er dit 
jaar weer méér dan 8000 kniepertjes gebakken!!!. De deegmakers, de 
deegballetjes-makers, de bakkers en inpakkers. Iedereen die op welke manier 
ook hieraan mee heeft geholpen: DANK< DANK< DANK  
Het is altijd weer een gezellig gebeuren en leuk voor jong en oud zoals u ziet 
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OECUMENISCHE VIERING EENHEID KERKEN 
 

Op 15 januari om 10.00 uur, in de Protestantse kerk aan de Runde 
 

Thema: DOE GOED, ZOEK RECHT 
De kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota 
kozen dit thema naar de tekst van Jesaja 1 vers 17: 
‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in 
toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’.  
 

Het is, helaas, een actueel, en ook een moeilijk 
thema, want de verdeeldheid is groot en heftig, in 
onze wereld, tussen landen, diverse groepen mensen, mensen onderling, 
tussen regeringen en bevolking. Ook in ons eigen land zien en horen we 
dagelijks de verdeeldheid, in het groot en in het klein. Het raakt ons allen, en 
we lopen tegen onze eigen onmacht aan. Daarom is het goed om stil te staan 
bij de tekst van Jesaja die duizenden jaren later nog zo actueel blijkt. Want 
ondanks ons gevoel van machteloosheid, kunnen, en doen we, wat in ons 
vermogen ligt, om onze medemens bij te staan. 
 

Maar . . . op het grote geheel lijkt het geen invloed te hebben en toch is dat 
niet zo: Niet alleen, in deze week van Gebed voor Eenheid komen mensen 
vaak samen, van over de hele wereld, van alle rassen en talen, om te bidden 
voor onze wereld, voor alle mensen. Samen bidden en zingen (is dubbel 
bidden!) geeft niet alleen verbondenheid tussen onze eigen 
geloofsgemeenschappen hier. Maar zeker ook: verbondenheid wereldwijd met 
alle, misschien kleine, groepen in onze hele wereld, die samen met ons, bidden 
tot onze ene God op wie wij al onze hoop en vertrouwen stellen. Dat geeft een 
krachtige energie wereldwijd, een openheid, om goed te doen en recht te doen 
aan ieder mens. 
 

Iedere Kerst zingen en bidden wij: Vrede op aarde aan ALLE mensen, 
en wat wij daar voor nodig hebben, is onze goede wil. 
 

U bent van harte welkom op zondag 15 januari om 10.00 uur, in de kerk aan 
de Runde. Na de dienst is er koffiedrinken in de zaal achter de kerk. 
 

Het doel van de collecte is bij het drukken van het parochieblad nog niet 
bekend, maar dat wordt bekend gemaakt bij de afkondigingen. 
 

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

 

DOORDEWEEKSE VIERING ALLEEN 2E- EN 4E WOENSDAG  

v.d. MAAND.  2E WOENSDAG ROZENKRANSGEBED.         

(28 december géén viering) 
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TAXIPASTORAAT 
 

In Hoogeveen haal ik een vrouw op met een 
hulphondje en de dame is gekluisterd aan de 
rolstoel. Die schiet alle kanten op dus ik neem de 
joystick even over. Ze is wat gespannen. Ze heeft 
een feestje in Wijster op de berg bij een 
restaurantje, haar zus is jarig. Ook hier gaat het al 
snel over het leven, wel een heftig verhaal want 
haar ex-man heeft een kleinzoon en haar dochter 

vermoord. Tjemig dat komt even binnen.  
 

Haar tweede man bleek een alcoholist te zijn die haar geslagen en geschopt 
heeft. En toch weet ze positief in het leven te staan en beiden beamen we dat 
het ook de enige manier is om door te gaan, mee te bewegen in het leven. De 
ene heeft al het geluk aan de kont en de ander blijkbaar al het ongeluk.  
 

In Wijster schijnt de zon uitbundig en ik help de vrouw weer uit de bus. Ze 
bedankt me hartelijk voor mijn luisterend oor en het delen van elkaars leven 
en de getoonde kwetsbaarheid. Mooi man.  
 

In Klazienaveen haal ik o.a. een vrouw op die er als laatste in komt, de bus is 
vol. Ze heeft taartjes bij zich want is net 50 geworden. Ze moet naar het GGZ 
i.v.m. een behandeling na een traumatische ervaring vertelt ze me later toen 
we alleen in de bus zaten. Ik vertel haar over mijn EDMR-training na een 
traumatische gebeurtenis die me geholpen heeft om door te kunnen. Ook 
begin ik over de steun vanuit onze kerk. Bingo, ze is lid van een Evangelische 
Gemeente en vertelt me dat haar man net de spreekstoel gelakt heeft want dat 
is zijn specialiteit.  
 

We vertellen elkaar even enthousiast over onze eigen gemeenschappen en de 
warmte die we daaruit mogen ontvangen. Over de huidige moeilijke tijd waarin 
we nu leven zegt ze dat het eind der tijden nabij is. Ik denk daar zelf wat anders 
over want volgens mij zit het kwaad in de mens zelf en wordt het geloof te 
gemakkelijk en te vaak als kapstok gebruikt om van alles aan op te hangen.  
 

‘s Avonds hebben we met een man over 40 van de firma nog een leuk etentje 
gehad bij een wereldrestaurant in Emmen. Ook leuk om elkaar beter te leren 
kennen op een andere manier. Was gezellig.  
 

In Nieuw-Schoonebeek haal ik een dame in een rolstoel op bij een 
verzorgingstehuis. Ze gaat volgens zeggen naar de Hema alwaar haar zus 
haar oppikt. Op weg naar Weiteveen alwaar ik een ouder echtpaar op haal, hij 
92 en zij 90. Heb ze vaker in de taxi gehad en ze komen van oorsprong uit Den 
Haag. Ze moeten even naar de dokter. De vrouw in de rolstoel rijdt met ons 
mee, maar twee straten verder komt de vrouw van 90 erachter dat ze haar tas 
vergeten is en die is voor het doktersbezoek belangrijk. Ach ik zet de bus in 
zijn achteruit en even terug, opgelost, mensen blij.  
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Dan kom ik bij de Hema en haal de vrouw in de rolstoel eruit. Geen zus te 
bekennen. De vrouw is dementerend dus heeft geen idee. Ik loop de Hema in 
en zet haar naast een machine met rookworsten. Tegen de kassière zeg ik wat 
er aan de hand is en uit welk verzorgingstehuis ze komt, “geef d’r maar een 
rookworst zeg ik quasi grappig. Meisje weet natuurlijk niet wat ze ermee aan 
moet maar ik kan de vrouw ook niet terugbrengen. Ik ben even met de zaak 
en die gaan bellen met het verzorgingstehuis. Tja ook dat soort dingen 
gebeuren, opgelost. De man van 92 en de dame van 90 zet ik af bij de dokter. 
Die hebben alles meegekregen, duwen me € 2,00 in de hand en geven aan 
dat ik alles keurig opgelost heb, dank je wel voor de service. Mooi man weer 
een cadeautje. Was weer een mooie dag.  

Alle goeds Harry 
 

GOED VOORNEMEN:   LEVER OP TIJD KOPIJ & MISINTENTIES IN 
 

Voor de periode 21 januari t/m 17 februari moet de kopij  
uiterlijk 30 december ingeleverd worden. 

 

Deze datum geldt ook als u 
misintenties in het Klaverblad 
afgedrukt wilt zien. 

Misintenties kunt u op het locatiebureau aanmelden. 
Stuur uw kopij a.u.b. naar: lb.willehadus.mhvd@gmail.com  
Alvast hartelijk dank!                                                   

Redactie St. Willehadus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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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


 

Klaverblad  Klazienaveen Pagina | 39 

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 18 december 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. ouders Maatje-Schiphouwer, 
Hermanus Hendrikus Schnieders, Johanna Maria Pol-Knegt, Gesiena Maria 
Wösten-Schulte. 
 

Zaterdag 24 december                        19.00 uur Kerstavond gezinsviering 
                                                              21.30 uur MHvD viering 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Herman 
Gerard Tieck, Harm Kolmer, Tinus Peters en Tinie Peters-Grol, Jan Roufs, 
overl. ouders Koop-Ottens, Maria Regina Heller-Wehkamp, overl. fam. 
Kolmer-Sijbom-Roufs, overl. ouders Feringa-ten Velde, Bernard Lucas Valke, 
Joop Wubkes en Stien Wubkes-Velt, ouders Peters-Suelman, overl. ouders 
Siewes-Heijnen en Leendert Rolleman, Hendrikus Lankhorst en Maria Helena 
Lankhorst-Falke en kinderen en Joppe, Louis en Truus Wittendorp-Geels, 
Hermanus Hendrikus Schnieders, Johanna Maria Pol-Knegt, Piet Snippe en 
Truus Snippe-Exel, Gesiena Maria Wösten-Schulte. 
 

Zondag 25 december                                                  9.00 uur 1ste Kerstdag 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus 
Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Herman Heinrich 
Cosse en Helena Cosse-Koop, Marie Kloppenburg en overl. fam. Johan 
Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons 
Joop en Bennie, overl. fam. Tappel-Loves, Jo en Grietje Wesseling-van Os en 
zoon Benny, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, overl. ouders Muller-
Wesseling, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der 
Werf, overl. ouders Valke-Tholen, Maria Regina Heller-Wehkamp, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. ouders Maatje-Schiphouwer, 
Gerhardus Hendrikus ten Velde, Anna Angela Menzen-Kappen en overl. fam. 
overl. ouders Veringa-Kolmer, Toon Loves en Annie Loves-Tholen, Bieny 
Berens-Kolmer, Maria Catharina Fuhler-Kollmer, Christina Wessel-Hemelt, 
Johannes Bernardus Gerardus Valke, Anna Helena Arling-Tappel en 
Johannes Alexander Arling, Jan Schepers, overl. ouders Siewes-Heijnen en 
Leendert Rolleman, Louis en Truus Wittendorp-Geels. 
 

Zaterdag 31 december                                                 Oudjaar 
Geert Hendrik Tenfelde en Hindrika Gezina Tenfelde-Prinsen en overl. 
kinderen, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der 
Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Margaretha Gerarda Maria 
Verdel-Hijdra, Jan Schepers, Gesiena Maria Wösten-Schulte. 
 

Zondag 8 januari  
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Anna Helena Arling-Tappel en 
Johannes Alexander Arling, Gesiena Maria Wösten-Schulte. 



Pagina | 40 Klazienaveen Klaverblad 

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.  
 

Op woensdag 4 januari om 14.30 uur is dan de 
volgende ouderenviering.  
 

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 20 december 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 27 december 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 31 januari noteer deze datum alvast in u agenda.  
Wij hopen u te zien op een van deze middagen.  
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

12 dec t/m 18 dec J. Lohuis 0591-313286 
19 dec t/m 25 dec H. Beukers 0591-315725 
26 dec  t/m 01 jan A. Peters 0591-313627 
02 jan t/m 08 jan J. Lohuis 0591-313286 
09 jan t/m 15 jan H. Beukers 0591-315725 
16 jan t/m 22 jan A. Peters 0591-313627 
 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 

  
De container staat achter Top1Toys.  
Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.  
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ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 18 dec B. Menzen 0591-316132 
za 24 dec A. Verdel 0591-312976 
za 24 dec G. Timmerman 0591-317726 
zo 25 dec A. Heijnen 0591-315653 
za 31 dec G. Tobben 0591-317515 
zo 08 jan A. Verdel  0591-312976 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden                               op 05 november 

Hermanus Hendrikus Schnieders 

Herman 
87 jaar 

 

                   Op 08 november 

         Johanna Maria Pol-Knegt  

                            Annie 
                           82 jaar 

 

               Op 21 november 

    Gesina Maria Wösten-Schulte 

                      86 jaar 
 

                    Op 25 november 

     Sientje Roosken-de Vries 

                            84 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 18 dec G. Lambers H. Maatje 

za 24 dec 
    19.00 uur 
    21.30 uur 

Kerst  
Gezinsviering DoP 
Kerstavond MHvD 

 

zo 25 dec DoP  

za 31 dec  DoP  

zo 08 jan S. Karstenberg J. Lohuis 
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AGENDA KOREN 
 

Het heeft al in het vorige Klaverblad gestaan maar een 
herinnering is altijd fijn! Op 18 december geeft 
mannenkoor Fanfaron een kerstconcert in de 
Kruiskerk om 19.30 uur. Als gastkoor zingt het 
gemengd koor Zuidbarge.  
 

Op 11 december was er een Kerst Sing-in ook in de 
Kruiskerk, georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep.  
 

FELICITATIES 
 

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

Dhr.   H. B. Bakker  
Dhr.   J. G. Brüning 
Mevr.  M.M. Lippold-Suelmann 
Mevr.  A. de Vries 
Dhr.   T.L. Robben 
Dhr.   H.H.M van der Zee 
Mevr.  A.M. Lippold-Knegt 
Mevr.  S.C.A. Sulmann-Walstra 
Mevr.  G.M. Langen-Lohuis 
 

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. 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR  
 

Omzien naar elkaar is een werkgroep die speciale aandacht heeft voor een 
man of vrouw van wie de echtgenoot(e) is overleden of ziek is. Dit gebeurt door 
middel van een bezoekje of een kaartje.  
 

Weet u iemand in uw buurt die ziek is en een bezoekje of kaartje op prijs stelt? 
Wij vinden het fijn als u ons dat laat weten.  
 

Kijk voor meer activiteiten in het parochieblad of bel ons.  
 

De contactpersonen zijn: 
Ria Bakker   
tel:    0591-315252    
e-mail  thomasbakker157@hotmail.com  
 

Niek van der Zwet  
tel:    06-17754488    
e-mail  niekenmarga@telfort.nl 
 

Schroom niet en neem contact met ons op!  

mailto:lb.henricus.mhvd@gmail.com
mailto:thomasbakker157@hotmail.com
mailto:niekenmarga@telfort.nl
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  Wij wensen jullie 

   Zalig Kerstmis 

            en een 

Gezegend Nieuwjaar 

 

                   Locatie H. Henricus 

                                  en 

Renate en Anne-Marie 

Redactie Klaverblad 

KERSTGEDACHTE 
 

Steek een kaars aan in het duister 
Laat het licht toe in je hart 
Maak je handen niet tot vuisten 
Streel maar zacht wat is verhard 
 

Steek een kaars aan in het duister 
En zaai vrede waar je gaat 
Strek je armen uit en luister 
Naar de mens die naast je staat 
 

Steek een kaars aan in het duister 
Eer wat kwetsbaar is en klein 
Ga geduldig tot het uiterst 
Laat waar jij bent liefde zijn.             Hein Stufkens 
 

OUDERENVERENIGING NEEMT AFSCHEID VAN PASTOOR OKONEK 
 

Op ludieke wijze heeft de ouderenvereniging 
na de viering afscheid genomen van pastoor 
Okonek.  
 

Zij gaven voor zijn afscheid een fles advocaat 
met slagroom cadeau. 
 

Het cadeau werd in dank aanvaard.  
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Kerk en Locatiebureau:               
De Hoven 8 
7894 BT Zwartemeer 
Telefoon: 0591-769144 
 

Website:   mariahertoginvandrenthe.nl 
 

Voor alle betalingen: 
NL81 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: 0591-313585  
 
 
KOSTEN MISINTENTIE: € 6,00  
 

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

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

Weekend 17 en 18 december              Geen viering in Zwartemeer 
Deze Misintenties worden gelezen zondag 18 december in Klazienaveen      
H. Henricus kerk. 
Mieke Bruins-Hoge, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, 
ouders Kuhl-Kollmer. 
 

Zaterdag 24 december                        19.00 uur Kerstavond gezinsviering 
Mieke Bruins-Hoge, ouders Kuhl-Kollmer, pa en ma Post, René Lohuis, Berry 
Schepers, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, ouders 
Rocks-Lippold-kinderen en kleinkinderen, ouders Bernsen-de Vries-kinderen. 
 

Zondag 25 december                    09.00 uur 1ste Kerstdag 
Sientje Kolmer-Heidotting, Herman en Triena Wubbels-Valke, Jan Falke, pa 
en ma Fühler-Bernsen, ouders Jacob en Mia Santing-Abeln, ouders Siebum-
Nusse, ouders Lippold-Arling, ouders Tieck-Rocks en kinderen, Henk 
Lankhorst, Adelheid en Heinrich Linneman, ouders Kuhl-Kollmer, Willem 
Strijker, fam. Immink-Kolmer, Hendrik Smit, ouders Siebers-Siebum en zonen 
Herman en Gerard, ouders Conen-Thöne, ouders Borghuis-Peters, ouders 
Schwieters-Schepers. 
 

Zaterdag 31 december                om 19.00 uur Oudjaar 
Ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman 
en Gerard, Jan Falke. 
 

Zondag 01 januari                    om 10.00 uur Nieuwjaar 
 

Zaterdag 07 januari  
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 

Zondag 15 januari 
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 
 

OUDERENVIERING WOENSDAG 21 DECEMBER 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 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

12 dec t/m 18 dec  X Jan Siebers 0591-313282   

19 dec t/m 24 dec Tiny Smit 0591-313472 

 t/m 25 dec Jan Knol 0591-316578 

26 dec t/m 31 dec Tiny Smit 0591-313472 

  01 jan Luuk Ronde 0591-316208   

02 jan t/m 08 jan Tiny Smit 0591-313472 

09 jan t/m 15 jan Jan Knol 0591-316578 

16 jan t/m 22 jan  X Luuk Ronde 0591-316208   
 

X = Deze week geen weekenddiensten in Zwartemeer 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                   

Mieke Schepers 
Tinie Rocks 

   
 

 

15 tot 16 december  

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. 

ACOLIETEN 

24 dec  DoP Jan Siebers 
25 dec Marianne Keurs 
31 dec  DoP Jan / Annie 
01 jan Jan Siebers 
07 jan Bertha Heidotting 
15 jan Jan Siebers 

LECTOREN 

24 dec   DoP Bertha Heidotting  
25 dec Annie Bartels 
31 dec   DoP Bertha / Marianne 
01 jan Marianne Keurs 
07 jan Truus Falke 
15 jan Marianne Keurs 

BLOEMVERSIERING 

OUD PAPIER NAAR DE BANIER!! 
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FAMILIEBERICHTEN 

Overleden                                                      Op 12 oktober  

                                       René Lohuis 
                                  In de leeftijd van 54 jaar. 

                     

                   Op 08 november  

   Adelheid Anna Lippold-Budde   

                     Aly  
                In de leeftijd van 88 jaar. 

                       Dat zij mogen rusten in vrede. 
 

 

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 
 

 
       Vieringen tijdens de kerst in Zwartemeer. 
 
 

Kerstavond 24 december 
Op Kerstavond is de viering om 19.00 uur. Het is een woord- en 
communieviering waarin 2 parochianen van onze locatie voorgaan. Helaas 
zingt het koor niet in deze viering omdat die op zondagmorgen al moeten 
zingen. Normaal gesproken wordt het dus volkszang, maar dat is met de 
bekende kerstliedjes misschien juist wel leuk. Ik probeer nog om iemand te 
vinden die enkele kerstliedjes voor ons gaat zingen, maar daar kan ik nu nog 
geen antwoord op geven. De kerk is die avond wel verwarmd. 
 

Eerste Kerstdag 25 december 
Op Kerstmorgen is de viering om 09.00 uur. Het is een eucharistieviering met 
pastor Karol en ons gemengd koor. Dus behoorlijk vroeg op Kerstmorgen. Dat 
komt omdat pastor Karol op meerdere locaties een viering moet doen. Het 
voordeel is dat u dan een lange Kerstdag heeft. Ook dan is de kerk wel 
verwarmd. 
 

ZIEKEN- en BEJAARDEN BEZOEK  EN  BLOEMENGROET 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
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Afscheid pastoor Okonek 
Op zaterdag 12 november ging pastoor Okonek voor de laatste maal voor in 
de kerk van Zwartemeer. Aan het eind van de dienst heb ik hem bedankt voor 
de ruim vier jaar dat hij onze pastoor kon en mocht zijn. We hebben hem in die 
ruim vier jaar leren kennen als een hartelijke en warme persoonlijkheid met het 
hart op de goeie plek. Geen pastoor met kapsones of iemand die zich verheven 
voelt boven zijn parochianen. Neen gewoon een mens tussen de mensen en 
dat hebben we zeer gewaardeerd. Hij was liever priester dan bestuurder. Vaak 
slaakte hij een diepe zucht als er weer een probleem speelde in onze locatie. 
"Oh my goodness", was dan een vaak gehoorde opmerking van hem. Maar hij 
wist wel wat er in onze locatie speelde. Met zijn bekende vraag "alles onder 
controle hier", wist hij in een paar tellen wat er wel of niet goed ging bij ons. En 
we zullen zijn korte en heldere overwegingen gaan missen en niet te vergeten 
zijn prachtige zangstem. Hij vertrekt naar een volledig Poolse parochie in 
Breda die genoemd is naar de Poolse pater Maximiliaan Kolbe. Deze pater gaf 
het concentratiekamp Auschwitz letterlijk zijn leven voor een mede gevangene 
die vader was van meerdere kinderen. En hij is om die reden ook Heilig 
verklaard een aantal jaren terug. Aan het slot van de dienst zong het koor zijn 
geliefde lied "Aan de oever" en zong hij zelf het laatste 
couplet in het Pools. 
 

Prachtige afsluiting 
Op zondag 20 november was het officiële afscheid van 
hem in de kerk van Klazienaveen. Tijdens dit afscheid 
werden alle vier locaties verrast met een roze kazuifel. 
Dat kazuifel draagt een priester op de derde zondag van 
de Advent (zondag Gaudete) en op de vierde zondag 
van de vastentijd (zondag Laetare).   

 
Adventskrans. 
Op maandag 21 november hebben een viertal 
vrijwilligers de Adventskrans weer opgetuigd in 
de kerk. Best nog wel een hele klus om het 
groen op de krans vast te maken en om de 
linten paars boven en wit onder zo aan te 
brengen dat het witte lint dat pas met kerst 
zichtbaar mag zijn tijdens de adventsperiode 
niet zichtbaar is. De vier kaarsen op de 
adventskrans hebben wij voorzien van drie 
paarse en één roze lint. Ik las echter dat er 
eigenlijk vier kleuren gebruikt moeten worden. 
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1e zondag Paars: Is de kleur van inkeer en vergeving. 
2e zondag Groen:  Is de kleur van hoop op een eeuwig leven. 
3e zondag Roze:  Is de kleur van vreugde om de komst van Christus. 
4e zondag Rood:  Is de kleur van de onvoorwaardelijke liefde. 
Bij deze nog weer dank aan de heer Jans Bos van wie we het coniferengroen 
mogen gebruiken. 
 

Actie kerkbalans 2023 
De afgelopen week heb ik alweer de info ontvangen over de Actie Kerkbalans 
2023. In principe benaderen we alleen nog parochianen die de afgelopen jaren 
onze kerk op de een of andere wijze financieel hebben ondersteund. Want de 
kosten van drukwerk lopen ook op en de bezorgers van de enveloppen hebben 
minder werk. Als u toch een bijdrage wilt geven, wat we uiteraard graag zien, 
dan kunt u dat bedrag overmaken op bankrekening: NL81RABO0330685856 
ten name van RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe H. Antonius van 
Padua met als omschrijving 
Kerkbijdrage 2023 
 
Voor de goede orde merk ik op dat de bijdrage voor de Actie Kerkbalans niet 
hetzelfde is als uw kerkbijdrage waarvoor een bijdrage van € 60,- per persoon 
is vastgesteld. Dat is een soort contributie. Sommigen overwegen om de 
energietoeslag van tweemaal € 190 geheel of gedeeltelijk weg te schenken 
omdat ze die toeslag eigenlijk niet nodig hebben. Als u ook in die situatie bent 
zouden wij het op prijs stellen als u uw gift voor een deel aan de Actie 
kerkbalans wilt schenken. Want we kunnen niet zonder uw financiële steun. 
 

Dank voor de inzet van de vrijwilligers 
Als u dit leest loopt het jaar weer bijna op z'n eind. Bij deze wil ik alle vrijwilligers 
bedanken die zich ook het afgelopen jaar weer belangeloos hebben ingezet 
voor onze geloofsgemeenschap. En dat zijn er best een groot aantal. Maar bij 
een behoorlijk aantal gaat de leeftijd een rol spelen. Daarom zou het fijn zijn 
als er nieuwe en met name wat jongere parochianen zich gaan aanmelden als 
vrijwilliger. Sommige vrijwilligers dragen behalve met hun persoonlijke inzet 
ook nog financieel bij doordat ze materialen, machines of gereedschap gratis 
beschikbaar stellen of zelf bepaalde kosten betalen. De beheerder van de 
begraafplaats vroeg mij om een aantal van deze sponsoren dit keer eens met 
name te willen noemen om hen te bedanken voor hun extra steun. Berends 
Groenvoorziening, Transportbedrijf Conen, Henk Tieck, Geert Ten Felde, Jan 
Duursma en Jo Bruins. Bedankt allemaal! 
 

Allerzielen 
Op 2 november hebben we onze dierbaren herdacht tijdens de 
eucharistieviering. Tijdens de viering werden de namen genoemd van hen die 
in de periode 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022 zijn overleden en 
die bij hun uitvaart ofwel crematie gebruik maakten van de kerk of een 
voorganger van de kerk.  
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Omdat de laatste jaren steeds meer parochianen er voor kiezen om 
rechtstreeks naar het crematorium te gaan zonder daarbij de kerk of hun 
voorgangers in te schakelen worden er bij de huidige regeling steeds minder 
namen genoemd in de viering met Allerzielen. En bij de afgelopen viering van 
Allerzielen bleek ook nog eens dat de helft van de nabestaanden niet aanwezig 
was om de gedachteniskaars die tijdens het noemen van de namen wordt 
ontstoken te komen ophalen aan het eind van de viering. Aan de andere kant 
zijn er ook nabestaanden die het graag hadden gezien dat de naam van hun 
dierbare wel was genoemd en dat er wel een kaars was ontstoken voor hun 
dierbare, maar dat dit niet wordt gedaan omdat hun uitvaart of crematie 
helemaal buiten de kerk om ging.  
 

Dan wordt vaak opgemerkt dat de overledene toch al die jaren lid was van 
onze parochie en ook al die jaren een financiële bijdrage heeft gegeven. De 
vrijwilligers van de werkgroep Omzien naar Elkaar kunnen dan alleen 
verwijzen naar de bestaande regeling. Maar dat geeft de nabestaande dan 
over het algemeen niet het juiste gevoel van betrokkenheid en samen-kerk 
zijn. De werkgroep zal om die reden de huidige regels nog eens gaan 
evalueren om te zien of de regeling aangepast kan of moet worden. 
 

Fijne feestdagen 
Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en wens u ook een Zalig Nieuwjaar. 
Sommigen onder ons zijn er wel aan toe om een feestje te bouwen met alle 
dreigingen in de wereld, de stikstofproblematiek, de dure energiekosten en 
noem maar op. Het was een bewogen jaar.  
Hopelijk keert dat allemaal ten goede in het nieuwe jaar. 

JS 
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COLUMN VAN DE BISSCHOP - Ad Limina 
 

 

Het was een unieke belevenis. Een schoolreisje mag ik 
het niet noemen, maar het had er wel iets van weg. Samen 
met de andere bisschoppen – ik ken ze intussen allemaal, 
omdat we maandelijks bij elkaar komen en de groep niet 
groot is – reisden we af naar Rome, in verschillende 
vluchten natuurlijk. Het vliegtuig met alle bisschoppen erin 
zou eens neerstorten. We logeerden in Santa Martha, het 
hotel in het Vaticaan waar ook de paus woont. We waren 

samen uit, het was gezellig om samen te eten en af en toe iets te drinken.  
 

Maar het was wel degelijk een bedevaart en een werkbezoek. Dagelijkse 
vierden we de eucharistie in een van de aartsbasilieken of in een andere kerk, 
eenvoudig en waardig. Bij de graven (ad limina = op de drempels) van Petrus 
en Paulus baden we de geloofsbelijdenis. Iedere dag brachten we meerdere 
bezoeken aan de dicasteries (departementen) van het Vaticaan. We werden 
steeds vriendelijk ontvangen. Soms kregen we materiaal aangereikt en hield 
de kardinaal-prefect een algemene inleiding. Maar meestal vond er een 
dialoog plaats op basis van de vragen die wij aan de medewerkers van de 
paus konden stellen en vooraf op papier hadden gezet. We konden onze 
zorgen delen en ik voelde me serieus genomen. Het waren intensieve 
gesprekken. 
 

De ontmoeting met paus Franciscus was informeel. “Geen toespraken, dat 
doet de paus zelf ook niet”, werd er vooraf gezegd: “Een open gesprek.” Tal 
van onderwerpen passeerden de revue. De paus had uiteindelijk een uur en 
drie kwartier de tijd voor ons. We sloten af met de Engel des Heren in het latijn, 
en we kregen nog een paar presentjes mee. We stapten naar buiten, sloten 
aan bij onze begeleiders die in een andere ruimte hadden gewacht, en troffen 
buiten de journalisten om onze eerste reacties te vernemen. 
 

U kunt het nog meebeleven als u kijkt op www.katholiekleven.nl of 
www.rkkerk.nl Enkele persoonlijke indrukken van mij leest u in twee Ad Limina-
berichten op onze eigen bisdom-website www.bisdomgl.nl Ik kijk terug op een 
inspirerend bezoek aan Rome en had er even moeite mee weer naar huis te 
gaan.                                                                
                                                                                           + Ron van den Hout 
                                                             bisschop van Groningen – Leeuwarden 
 

http://www.katholiekleven.nl/
http://www.rkkerk.nl./


 

U  weet een weg 
 

De dag wordt moe 
en alles om ons heen wordt stil, 
kil en duister – 
U bent ons licht, 
een lamp voor onze voet 
een woord ten leven. 

 
Wij weten niet wat komen gaat, 

wij tasten in de toekomst – 
U richt ons op als wij struikelen en vallen; 

U weet een weg, altijd. 
 

Als U ons voorgaat kunnen wij niet verdwalen; 
als U ons licht bent is de nacht niet te donker – 

als U ons vergeeft is zelfs de dood 
een nieuw begin. 

 
Eeuwige God, nu keren wij weer 
naar onze huizen, naar onze vreugde, 
naar ons verdriet – 
laat Uw liefde ons dragen, 
laat Uw nabijheid ons bewaren voor wanhoop, 
Laat een wolk van vrede ons geleiden 
naar de nieuwe dag. 
 

Een gebed van André F. Troost 


