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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 28 januari 2023 

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. 2 jrg 8 

loopt van 18 februari t/m 17 maart 2023 

 

Pastor K. Mielnik 

Kloosterweg 2 

7881 LE 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 
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dag 15 januari 2e zondag d.h. jaar tijd koor 

zondag Barger-Compas       DoP 09.00 Dames en Heren 

 Zwartemeer          Verwarmd DoP 10.30 Gemengd koor 

 Emmer-Compas Oec. 
Viering in PKN kerk 

Ds. van Elten en 
Pastor Mielnik 

10.00 Samenzang en 
jongeren 

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 

dag 28 & 29 januari 4e zondag d.h. jaar tijd koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 Henricuskoor 

zondag Barger-Compas   verwarmd Pastor Mielnik 09.00 Dames en Heren 

 Zwartemeer Pastor Mielnik 10.30 Gemengd koor 

dag 2 februari Maria Lichtmis 
MHvD 

tijd koor 

donderdag Barger-Compas 
Rozenkrans gebed 

Pastor Karol 18.30   

 Barger-Compas 
Blasiuszegen 

Pastor Karol 19.00 Dames en Heren 

dag 4 & 5 februari 5e zondag d.h. jaar tijd koor 

zaterdag Zwartemeer          verwarmd Pastor Mielnik 19.00 Gemengd koor 

zondag Barger-Compas     Pastor Mielnik 09.00 Heren 

 Emmer-Compas    Pastor Mielnik 10.30 Dames 

dag 11 & 12 februari 6e zondag d.h. jaar tijd koor 

zaterdag Klazienaveen        verwarmd   Pastor Mielnik 19.00 M. Bruinewoud 

zondag Barger-Compas            Pastor Mielnik 09.00 Dames en Heren 

 Zwartemeer Pastor Mielnik 10.30 Gemengd koor 

dag 18 & 19 februari 7e zondag d.h. jaar tijd koor 

zaterdag Emmer-Compas   Verwarmd Pastor Mielnik 19.00 Enjoy 

zondag Klazienaveen     Pastor Mielnik 09.00 Jesus Freaks 

 Zwartemeer           Pastor Mielnik 10.30 Volkszang 

dag 22 februari Aswoensdag MHvD tijd koor 

woensdag Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames en Heren 
 

 

dag locatie   voorganger  tijd 

25 jan Zwartemeer Kerk Pastor Mielnik 14.00 

01 feb Klazienaveen  Dillehof Pastor Mielnik 14.30 

07 feb Emmer-Compas Parochiehuis Pastor Mielnik 14.00 

09 feb Barger-Compas 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 
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. 
 

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 03 16 jan t/m  22 jan Henk Kuhl 

Week 04 23 jan t/m  29 jan Marianne Keurs 

Week 05 30 jan t/m 05 feb Pastor Mielnik 

Week 06 06 feb t/m 12 feb Pastor Mielnik 

Week 07 13 feb t/m 19 feb Henk Kuhl 

Week 08 20 feb t/m 26 feb Marianne Keurs 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 

Dag Datum Plaats Rozenkrans gebed Viering 

woensdag 25 jan Emmer-Compas  19.00 

donderdag 26 jan Klazienaveen  19.00 

dinsdag 07 feb Zwartemeer 18.30 – 18.55 19.00 

woensdag  08 feb Emmer-Compas 18.30 – 18.55 19.00 

donderdag 09 feb Klazienaveen 18.30 – 18.55 19.00 

donderdag 16 feb 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 
 

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 
  

 
 

COMMUNIE THUIS 
 

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

 

WOORD VAN DE PASTOR - EEN NIEUW JAAR – EEN NIEUW BEGIN? 
 
 

Beste parochianen, een nieuw jaar is begonnen – het jaar 2023. Misschien is 
dat een mooie gelegenheid om een nieuw begin te maken. Want aan het begin 
van een nieuw jaar worden weer heel wat voornemens gemaakt. Meer sporten, 
minder snoepen, minder tijd verdoen op facebook, meer tijd nemen voor 
familie, afkicken van een verslaving, van nicotine, van alcohol, van 
computerspelletjes, meer wandelen met iemand die dat zo graag samen doet. 
Of misschien wel wat meer tijd vrijmaken om aandacht te geven aan jezelf / 
aan een ander / of misschien aan God. Een nieuw begin, dat kan de wereld 
ook wel gebruiken. Bij goede voornemens ben je er tenminste zelf nog bij: het 
hangt van jou af of je het waarmaakt. Maar als het om de wereld gaat, heb je 
niet zoveel aan goede voornemens, dan kun je alleen maar hopen: hopen op 
een jaar zonder bloedvergieten, hopen op vrede en vrijheid, hopen op een 
rechtvaardige wereld, hopen op een nieuw begin. Maar brengt 2023 echt zo’n 
nieuw begin? Misschien goed om dan eens terug te kijken: heeft 2022 een 
nieuw begin gebracht? Ik ben bang dat dat tegenvalt. Veel goede voornemens 
waren al binnen twee maanden gesneuveld. Vrede in de wereld leken alleen 
maar verder weg te zijn. Natuurlijk zijn er ook mooie dingen gebeurd in 2022, 
maar een echt nieuw begin was het niet.  
 

Op zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag, waren we in de Heilige Antonius van 
Paduakerk te Zwartemeer samen gekomen om elkaar daar te ontmoeten, 
elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen, aan elkaar moed te geven bij het 
begin van het nieuwe jaar. Aan het begin van het nieuwe jaar, wensen we 
elkaar volgens goede gewoonte, alle goeds toe. Gezondheid voorop, en geluk 
en voorspoed daar vlak achteraan. 
  

En misschien is er in uw/jouw leven ook wel alle reden om veel te wensen te 
hebben, of om veel goeds toegewenst te worden. Zal het nieuwe jaar ook een 
gezegend jaar worden? Niet voor niets lazen we juist op die Nieuwjaarsmorgen 
die bijzondere zegentekst uit Numeri 6: 22 – 27: 
 

De Heer sprak tot Mozes: “Zeg aan Aäron en zijn zonen: Als gij de Israëlieten 
zegent, doe het dan met deze woorden: Moge de Heer u zegenen en u 
behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u 
genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken! Als 
zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken zal Ik hen zegenen.” 
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Al eeuwen doorstaat deze prachtige 
tekst, bekend als de priesterzegen van 
Aäron, op het leesrooster van de 
kerken. Aan het begin van het nieuwe 
jaar klinkt in de kerken in en naast alle 
goede wensen, ook een zegenwens. 
Juist een zegenwens. Een gelukkig 
Nieuwjaar, en een gezegend Nieuwjaar. 

Maar wat is dat eigenlijk: Een 
gezegend leven of bestaan? En wat 
betekent het nu als je dat 
toegewenst krijgt? Gebeurt er dan 
ook iets? We weten allemaal dat 

zegen wat anders, of in ieder geval meer is dan enkel voorspoed en geluk. 
 

Ook al nemen we het soms makkelijk in de mond, we noemen iemand 'een 
gezegend mens': Als iemand maatschappelijk geslaagd is, succesvol is, 
kinderen heeft en rijkdommen verzameld. Alsof iemand die dat allemaal niet 
heeft, ook niet gezegend zou kunnen worden, en door God overgeslagen 
wordt. Maar wat is de zegen dan wel? Is het een wens, een bede? In wezen 
gaat het in het hele geloof, denk ik, ook daarom. Een gelovige zal heus niet 
meer succes en voorspoed tegenkomen dan iemand die niet gelooft. Dat 
weten we allemaal wel. Maar toch hopen, geloven en vertrouwen we - als 
gelovigen - erop dat eens, ooit, alles goed zal komen. 
 

En zo'n geloof kan je kracht geven, om het leven hier en nu toch beter aan te 
kunnen. En zo is het met de zegen ook. Dat is meer dan een wens alleen. De 
zegen kan een kracht worden die nu al werkt in je leven, om wat er je beloofd 
wordt. 
  

Het is verwachting, een wens en tegelijk gaat er in de zegen ook al iets in 
vervulling van wat je toe gebeden wordt. Daarom is de zegen aan het einde 
van de viering voor zoveel mensen ook zo belangrijk. Je krijgt heus geen kant 
en klaar pakketje geluk of voorspoed mee, en het is ook geen magisch 
moment, maar toch... je krijgt iets van de kracht mee waar in de viering over 
gesproken, gezongen en het geloof in beleden is. En al word je door de preek 
niet aangesproken, kun je met de liederen niet meezingen, dan is er gelukkig 
nog de zegen. En ik merk het zelf ook, hoezeer mensen belang hechten aan 
juist die zegen. Zonder zegen zullen we niet gaan...  
 

Maar hoe zegent God ons dan? Als het niet om succes gaat, niet alleen maar 
voorspoed is, wat dan wel? En wat is zegen, als je in jouw leven zoveel mee 
moet maken dat precies het tegenovergestelde lijkt te zijn? Wat betekent het 
in hemelsnaam, dat wij op 1 januari horen van een 'gezegend Nieuwjaar'? 
Misschien gaat de zegen niet over geluk en welzijn. In ieder geval niet in eerste 
instantie, alsof er een logisch/direct verband is. Maar natuurlijk mag je jezelf 

Mozes legt Aäron en zijn zonen het priesterkleed 
op, Byzantijns ivoren deksel, 10e eeuw. Museo 
Civico Medievale, Bologna. 
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wel gezegend weten als het je goed gaat, en je gezond blijft. Maar misschien 
houdt de zegen ons wel veel eerder een spiegel voor. Juist ook als het leven 
niet alleen maar 'beter' en 'meer' blijkt te zijn. Juist als we de naakte waarheid 
van het leven ondervinden. Dan is er soms toch die 'kracht uit den hoge', een 
stille aanwezigheid. Zegen begint, gebeurt, daar waar de mens mens is, in 
alles van het leven. Klein, kwetsbaar en ook in pijn en gemis.  
Je bent een gezegend mens, als je kunt ervaren dat God zelf met je mee gaat, 
en je niet alleen laat. De zegen-woorden uit Numeri zijn bovendien gegeven 
aan het volk in de woestijn. Juist op de plek waar het leven zo onzeker is, broos 
en kwetsbaar. Juist daar kan zo'n zegen gaan werken. En hoe goed is het dan, 
dat wij, dat we als gezegende mensen dit jaar 2023 kunnen beginnen. 
 

Aan u allemaal beste parochianen namens al onze Parochievrijwilligers, 
Locatieraden en Parochiebestuur wens ik een  
 

GELUKKIG, GEZOND en GEZEGEND Nieuwjaar 2023. 
 

                            Pastor Karol 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Allereerst wens ik u, namens het 
parochiebestuur, een Gezegend Nieuwjaar 
toe. Laten we hopen dat het nieuwe jaar 
vooral veel nieuwe kansen brengt en dat we 
de kracht en de moed hebben om van die 
kansen gebruik te maken. 
 

In januari kijkt het parochiebestuur altijd 
even terug naar het vorige jaar. Wat wilden 
we bereiken en wat hebben we daarvan ook 
daadwerkelijk gerealiseerd? Wat is er niet 
gelukt en belangrijk daarbij waarom niet. En 
na het terugblikken kijken we vooruit. Waar 
willen we ons dit jaar op richten?  
 

Hoewel de vergadering waarin we dit doen 
nog moet plaats vinden, weet ik al zeker dat 
we dit jaar ons vooral zullen focussen op de 

lange(re) termijn. Hoe ziet onze parochie er over tien jaar uit? Hoe dragen we 
er zorg voor dat al onze geloofsgemeenschappen nog kunnen samenkomen? 
Wat vinden we belangrijk om te behouden? Maar vooral wat kunnen we nu al 
doen om dit mogelijk te maken. Waarschijnlijk zullen er moeilijke keuzes 
gemaakt moeten worden, maar zolang we samen op weg blijven, is onze 
draagkracht, maar ook onze daadkracht heel groot. 
 

Daarom wens ik u, maar ook mijzelf, een jaar van betrokkenheid, inspiratie en 
verbondenheid.  
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TARIEVEN 2023 
 

In de laatste vergadering van 2022 van het parochiebestuur 
is er gesproken over de tarieven voor 2023. Ondanks dat ook 
bij de Kerk de financiële nood steeds groter wordt, heeft het 
parochiebestuur besloten zoveel mogelijk de tarieven gelijk 
te houden. 
 

Zo blijft het “drempel” bedrag voor kerkbijdrage voor mensen 
van 25 jaar en ouder 60 euro per persoon per jaar. En voor 
de jongeren van 18 tot 25 jaar 30 euro per persoon per jaar. 

U mag natuurlijk altijd meer geven of eventueel iets extra’s bij de Actie 
Kerkbalans. Ook de tarieven op de begraafplaats en het tarief voor 
misintenties blijven gelijk. 
 

Wat wel veranderd is de bijdrage voor Doopsel, Eerste Heilige Communie en 
het Heilige Vormsel. Het basistarief wordt 75 euro. Echter krijgt u korting als u 
kerkbijdrage betaald. Er wordt dan gekeken naar de periode van vijf jaar 
voorafgaand aan de doop, Eerste Heilige Communie of Heilig Vormsel. Dus bij 
een Doopsel in 2023 wordt er gekeken naar de betaalde kerkbijdrage in de 
periode van 2018 tot en met 2022. 
 

Tot slot verandert ook de bijdrage voor een Huwelijksmis. Dit tarief hebben we 
gelijk getrokken met een Uitvaartmis, d.w.z. 600 euro. Echter ook hier kan men 
korting krijgen als de vijf jaar voorafgaand aan het huwelijk kerkbijdrage is 
betaald (zie uitleg bij een Doopsel).  
 

Ook de (vrijwillige) bijdrage voor het Klaverblad verandert. Aan mensen, die 
buiten onze parochiegrenzen wonen, wordt voor het Klaverblad in 2023 20 
euro gevraagd. Voor de mensen, die wel binnen onze parochiegrenzen wonen 
zal in mei een vrijwillige bijdrage gevraagd worden met als richtbedrag 20 euro. 
 
 

GEBOUWENBELEID 
 

Het Bisdom Groningen-Leeuwarden heeft alle parochies binnen het Bisdom 
gevraagd een visie te ontwikkelen met betrekking tot hun gebouwen. Zij 
hebben dit gevraagd omdat zij zien dat steeds meer parochies moeite hebben 
of krijgen om het hoofd (financieel gezien) boven water te houden. En een 
groot deel van de uitgaven zijn bij de meeste parochies voor het onderhoud 

van hun (kerk)gebouwen. Ook onze parochie is daarop 
geen uitzondering. 
 

Om een visie te ontwikkelen hebben we verschillende 
stappen genomen. Allereerst hebben we gegevens 
verzameld, bijvoorbeeld hoeveel mensen zijn er 
gemiddeld per week in de Kerk en wat is dan hun 
leeftijd. Maar ook hoeveel geld wordt er per jaar 
uitgegeven aan onderhoud per gebouw? 
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Op basis van (een deel van) die gegevens hebben we geconstateerd dat de 
toekomst somber is en dat we voor elk gebouw na moeten denken, hoe we het 
gebouw beter (en/of goedkoper) kunnen gaan gebruiken. De werkgroep 
Gebouwenbeleid is daar een aantal keren voor bij elkaar geweest en zij 
hebben een aantal denkrichtingen uitgezet. Deze zijn inmiddels met het 
Bisdom gedeeld en daar hopen we het komend halfjaar een reactie op te 
krijgen. 
 

Maar wij willen (en kunnen) in die tijd niet stil gaan zitten. Graag willen we u, 
als parochiaan, vertellen in welke richting we denken en wat onze 
uitgangspunten zijn. Dit willen we doen, zodat ook u mee kan denken over hoe 
onze parochie er over 10 jaar uit moet zien. De planning is om deze informatie 
en meedenkavonden in februari te houden, alleen zijn op dit moment de exacte 
data nog niet bekend. 
 

Zodra deze er wel zijn zullen we u daarover informeren via de mededelingen 
in de Kerk of zo mogelijk via een nieuwsbrief. We hopen op een grote opkomst 
want deze avonden gaan wel de toekomst richting geven. We vinden uw 
inbreng waardevol, dus laat van u horen! 
 

KERKBIJDRAGE 2023 
 

Dit jaar zijn voor het eerst per mail facturen verstuurd voor 
Kerkbijdrage. Voor een aantal van u misschien even 
wennen, maar misschien wordt het na het lezen van het 
waarom voor u wat duidelijker. 
 

Onze parochianen betalen op verschillende manieren hun 
kerkbijdrage. Zo is er grote groep, die aan de parochie een 
machtiging heeft afgegeven om per jaar of per halfjaar, per 
kwartaal of per maand een bepaald bedrag te mogen innen. Ze hebben 
daarvoor getekend en sommige machtigingen lopen alweer vele jaren. Echter 
hoor je als instelling, die zo’n machtiging heeft gehad, vooraf de betrokkene te 
informeren dat je deze machtiging gaat uitvoeren. Omdat dat heel veel werk is 
en natuurlijk ook het nodige kost (rekeningen drukken en versturen) hebben 
we dit nog nooit gedaan. 
 

Een tweede groep mensen heeft naar ons aangegeven dat zij jaarlijks een 
bepaald bedrag over zullen maken. Verscheidene van deze mensen hebben 
afgelopen jaar aangegeven dat zij het prettig zouden vinden als zij jaarlijks 
daarvoor een rekening zouden ontvangen. Nu we ook via Ideal kunnen laten 
betalen, hebben de mensen, waarvan hun mailadres bij ons bekend is, een 
rekening met betaallink gehad. Deze manier zorgt ervoor dat we een rekening 
kunnen sturen, zonder dat dit extra kosten met zich mee bracht en het kostte 
ook niet veel extra werk. 
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Tot slot is er een groep mensen, die al jarenlang trouw geld aan de parochie 
overmaakt. Ook zij hebben, als hun mailadres bekend was, een nota met 
betaallink voor dit bedrag gekregen. 

 

Kerkbijdrage is altijd vrijwillig, dus wie een nota heeft 
gehad en een ander bedrag (hoger of lager) wil 
overmaken, kan dit natuurlijk doen. De nota is vooral 
bedoeld om mensen ter wille te zijn en hen te helpen om 
ook voor hen gemakkelijk de kerkbijdrage te betalen. 
Gezien het feit dat heel veel mensen daar al gebruik van 

hebben gemaakt, lijkt het aan de verwachtingen te voldoen. 
 

Voor de mensen, waarvan we geen mailadres hebben, is er nog geen goede 
oplossing, maar ook daar proberen we dit jaar een oplossing voor te vinden. 
 

VASTENACTIE 2023 
 

Vastenactie 2023: verder met scholing voor kinderen in Cambodja! 
  

Tijdens de landelijke Vastenactie 2023 steunt de parochie Maria Hertogin 
van Drenthe een speciaal eigen doel project van DARA Europe, dat zich 
richt op onderwijs en ondersteuning voor kinderen in Cambodja. 
 

Een stralende toekomst voor kinderen in Andong 
Dagelijks naar een goede school, een huis met stevig dak en een hygiënisch 
toilet, drie gezonde maaltijden per dag, een plek om veilig te spelen en zorg 
als dat nodig is. Voor kinderen in Andong zijn het allerminst 
vanzelfsprekendheden.  
 

Met steun van DARA Europe zijn de afgelopen tien jaar activiteiten en 
voorzieningen opgezet om de cirkel van armoede te doorbreken. Er is 
aandacht voor onderwijs, veiligheid, hygiëne, gezondheidszorg, opvoeding en 
werk. Zo ondersteunen we de gemeenschap om gezond, veilig en veerkrachtig 
te worden.  
 

In het weekend van 25 en 26 
februari zal in er in onze 
parochie op alle locaties een 
themaviering zijn.   
 

In het volgende Klaverblad meer 
hierover. 
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ACTIE KERKBALANS 
 

Ook dit jaar doen we als parochie Maria, 
Hertogin van Drenthe mee aan de jaarlijkse 
Actie Kerkbalans, onder het moto: 
 

Geef vandaag voor de Kerk van morgen! 
 

 
Actie Kerkbalans gaat om een extra gift,  
die los staat van uw kerkbijdrage.  
 

Elke locatie heeft bij de Kerkbalans envelop een folder bijgesloten, waarin u 
kunt lezen wat er met uw extra gift vorig jaar is gedaan en wat hun plannen 
voor dit jaar zijn. Het gaat allemaal om activiteiten die van groot belang zijn om 
samen kerk te kunnen zijn, die helpen bij de onderlinge verbondenheid.  
 

We hopen dan ook, dat u, binnen uw eigen mogelijkheden, ruimhartig 
bijdraagt. Want vandaag bouwen we al aan de Kerk van morgen! 
 

NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

Rond de tijd dat u dit Klaverblad ontvangt, zullen de brieven 
verstuurd worden naar de rechthebbenden, waarvan een graf 
wordt geruimd. Eind februari zullen op alle vier de begraafplaatsen 
een aantal graven geruimd gaan worden. Naast dat de 

rechthebbenden hierover een brief ontvangen, zal er ook op de begraafplaats 
een lijst komen te hangen van de graven, die geruimd gaan worden. 
 

Tevens komt daar ook een nieuwe lijst te hangen van de graven, waarvan het 
grafrecht per 31 december 2022 is verlopen. Op deze lijst zullen de graven 
staan, waarvan de rechthebbende heeft aangegeven, dat het graf geruimd 
mag worden. Ook zullen de graven, waarvan het grafrecht is verlopen, maar 
waarvan de rechthebbende onbekend is of niet gereageerd heeft op de brief 
over het al dan niet verlengen, vermeld worden. Op deze graven zal ook een 
sticker komen of er zal een bordje met de sticker ervoor geplaatst worden. Het 
streven is om deze graven in het najaar te ruimen, tenzij er natuurlijk nog voor 
die tijd verlengd wordt. 
 

Met het ruimen van graven, ligt er ook een stevige uitdaging voor de 
vrijwilligers van de begraafplaatsen. Want we willen natuurlijk allemaal dat de 
begraafplaats een fijne, goed verzorgde plek blijft waar het goed voelt om de 
overledenen te gedenken. Zo zal door beplanting of herinrichting gestreefd 
worden om zo min mogelijk gaten te laten ontstaan. 
 

In april of mei zullen de rechthebbenden benaderd worden van de graven 
waarvan het grafrecht per 31 december 2023 verloopt. 
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KINDERPAGINA 
 

 
Jezus geneest een dove man  
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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  
Beheerder gebouwen:   Aswin Mensen   06-40780666 
 
 
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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Van harte 

feliciteren 

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 21 januari 
Ben Heller, Maria Aleida Bruns-Pol, Maria Catharina Johanna Dijck-Rohling, 
Maria Gezina Schulte-Gepken, Marleen Sibum-Hartmann. 
 

Zondag 29 januari 
Abel Rolfers en dochter Heleen, Ben Heller, Henk Heller, Karin Drent, Maria 
Aleida Bruns-Pol, Maria Catharina Johanna Dijck-Rohling, Maria Gezina 
Schulte-Gepken, Maria van altijddurende bijstand, Ria Kuhl-Arling. 
 

Zondag 5 februari 
Annie Greve-Gepken, Ben Heller, Geert Knol, Maria Aleida Bruns-Pol, Maria 
Catharina Johanna Dijck-Rohling, Maria Gezina Schulte-Gepken, Wim 
Wehkamp. 
 

Zondag 12 februari 
Ben Heller, Gerhard Heinrich Lübbers, Maria Aleida Bruns-Pol, Maria 
Catharina Johanna Dijck-Rohling, Maria Gezina Schulte-Gepken. 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Op woensdag 14 december is overleden 
Maria Catharina Johanna Dijck-Rohling 

Marie 
in de leeftijd van 93 jaar. 

 

Op maandag 19 december is ze na de 
eucharistieviering in de kerk, begraven op het 
locatiekerkhof. 
 

KOSTERS 
 

G. Wolken  0591349033  
M. v.d. Aa  0591349144  
S. Siekman 0591859762  
A. Mensen  0591-394583  of 06-40780666 
 

OUDERENVIERING 
 

Donderdag 9 februari 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. 
 

FELICITATIES 
 

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

22 jan   Mevr. J.J.M. Robben‐Gerdes  
22 jan  Dhr. J.H. Borgmann  
28 jan   Mevr. A. Soelman‐Linneman  
29 jan  Dhr. H. Jalving  
30 jan  Mevr. G.M. Hölscher‐Roufs 
30 jan Dhr. J.H.H. Hartmann  
31 jan  Mevr. A.C. Berends‐Arling  
01 feb Dhr. J.B. Tubben  
02 feb  Dhr. J.H. Borgmann  
08 feb Dhr. J.H. Arling  
09 feb Mevr. M.G.H Falke‐Robben  
10 feb Dhr. D. Schepers  
14 feb Mevr. M.E. Wesselink‐Heidotting  
17 feb Dhr. J.G. Feringa 
 

Wij wensen u allen een fijne verjaardag. 
 

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. 
 

KOFFIEDRINKEN 

 
 
Nadat we lange tijd door Corona geen 
koffie drinken meer hadden, willen we er 
vanaf nu meer aandacht aan besteden. 
Daarom is er op alle zondagen na de 
viering gelegenheid om een kopje koffie of 
thee te drinken in de parochiezaal. 

 
U bent van harte welkom. 

 
 
 

mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
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In het algemeen gedeelte staat o.a. veel informatie over 
de nieuwe tarieven, over kerkbijdrage en kerkbalans.  
De moeite van het lezen waard. 
 
 

 

Dit jaar doet onze parochie tijdens de landelijke 
Vastenactie mee aan een speciaal eigen doel 
project. Dit project richt zich vooral op onderwijs  
en ondersteuning voor kinderen in Cambodja. Bij 
de algemene informatie van dit Klaverblad kunt u 
er meer over lezen. 
In het weekend van 25 en 26 februari zal in er 
in onze parochie op alle locaties een themaviering zijn.   
 

KERKKOOR 
 

Het dames- en herenkoor hebben besloten om per 1 januari 
2023 samen verder te gaan als één koor. 
Als u mee wilt komen zingen, dan bent u welkom op de 
repetitie avonden op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur . 
 

SPONSORING ENERGIEKOSTEN 
 

We leven in dure tijden. Dat geldt voor u, maar ook voor 
de Kerk. Met name de energiekosten voor de Kerk zijn 
erg hoog en dat is niet te voorkomen. Als zakelijke klant 
krijgen we geen tegemoetkoming en hebben ook geen 
prijsplafond. En hoewel we de Kerk zo min mogelijk 
verwarmen, helemaal uit kan de kachel niet omdat dan 
bijvoorbeeld het orgel enorme schade op zou lopen. 
Daarom vragen wij u of u een kuub gas wilt sponsoren. 
Op dit moment kost ons een kuub gas ongeveer € 3,-. U kunt heel makkelijk 
bijdragen door de bijgevoegde QR-code te scannen met uw telefoon. 
 

KOFFIE-INLOOP 
 

Al een tijdje komen op donderdagavond een aantal 
enthousiaste parochianen naar de pastorie. Er staat 
dan koffie en thee klaar. Er is tijd voor een praatje en 
deze parochianen helpen mee met (kleine) klusjes en 
wat misschien nog wel belangrijker is, is dat ze 
meedenken. Soms heeft het coördinatieteam een paar 

extra handen nodig voor een speciale klus en samen weten zij vaak wel een 
oplossing te vinden. Maar het aller belangrijkste is, dat we zo weer samen een 
geloofsgemeenschap kunnen zijn, met aandacht voor elkaar. 

Komt u ook!! 
 

TARIEVEN 2023 – KERKBIJDRAGE - KERKBALANS 
 

 

VASTENACTIE 2023 
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ACTIE POTGROND 2023 
 
 

Geachte medeparochianen van de locatie Barger Compascuum: 
We willen dit jaar weer zakken potgrond verkopen om geld in te zamelen 
voor onderhoud van ons kerkgebouw. 
We hebben zakken van dezelfde leverancier als eerdere jaren. Dit betekent 
ook dezelfde goede kwaliteit. Het zijn zakken van 40 liter en geschikt voor 
planten in een pot maar ook voor planten in de border of tuin.  
Ook dit jaar hopen we weer een aantal nieuwe “klanten” aan ons bestand te 
kunnen toevoegen. Voor hen die nog niet eerder potgrond bij ons hebben 
gekocht en voor hen die vergeten zijn hoe de actie verloopt, even het 
volgende: 
De verkoop gebeurt bij intekening en worden bij u thuis afgeleverd. U kunt de 
zakken bestellen door het hierna afgedrukte formulier in te vullen en samen 
met het benodigde bedrag in te leveren op:     
 
Elke donderdagavond op het locatiebureau tot en met 23 februari 2023 
van 18.30 uur tot 19:30 uur . 
Daar zijn ook extra bestelformulieren aanwezig.  
 

De potgrond kost  € 4,= per zak van 40 liter of  
4 zakken voor € 15,= 
 
U mag net zoveel zakken bestellen als u wilt. U mag ook voor verdere 
familie, vrienden en buren bestellen. Men hoeft zeker niet katholiek te zijn om 
te mogen bestellen. 
Bij het inleveren van het bestel formulier, of de bestel formulieren, moet 
echter wel gelijk aan de financiële verplichting worden voldaan. Dus betalen 
bij bestelling. 
Gelieve het bestelformulier in te leveren in de parochiezaal op één van 
bovengenoemde data. 
Als u, nadat u uw formulier reeds hebt ingeleverd, nog meer zakken wilt 
bestellen, kunt u bij het locatiebureau nieuwe bestel formulieren ophalen en 
na invullen ook daar weer inleveren. 
 
De zakken worden dan zaterdag 18 maart 2023  
tussen 8:30 uur en 12:00 uur bij u thuis bezorgd.  
 
. 
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Hierbij bestel ik …… zakken potgrond á  40 liter 
  

(kosten € 4,= per zak of 4 zakken voor € 15,=) 

 
 
Dit formulier samen met het verschuldigde bedrag op  

elke donderdagavond tot en met 23 februari 
2023 van 18.30 uur tot 19:30 uur inleveren op het 

locatiebureau. 
 

 
Naam:    ……………………………….. 

 
Adres:    ……………….……..……….. 

 
Telefoon:     ..…………………………. 
 
De potgrond wordt bij u thuis bezorgd op  
 

zaterdag 18 maart 2023.



Klaverblad   Pagina | 23 

 live 

live stream 

Tel: 06-81053521 

Mail: heijnenron@gmail.com 

Uw specialist in 

videoverbinding en geluid 
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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 22 januari 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Taeke Graafsma, Joop Kaiser, Henk 
Sturre, Jan Bisschop, Johannes Bernardus Gerhardus Arling.  
  

Zondag 29 januari geen viering                     gelezen woensdag 8 februari 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, overl. ouders Ellermann-
Schutte, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Henk Scheven, 
Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Ben en Miny Wessel-Bentlage en 
zoon Gerard, Jan Bisschop, Johannes Bernardus Gerhardus Arling. 
 

Zondag 5 februari 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-Meijer, 
Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny Hendriks, overl. ouders 
Ellermann-Schutte, Renk Kuper, fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Herman Sturre, Taeke 
Graafsma, ouders Welling-Ameln, Herman Harms en Tina Harms-Prinsen, 
voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zondag 12 februari geen viering                 gelezen woensdag 22 februari 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, ouders de Vries-Twickler, overl. ouders Ellermann-
Schutte, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Henk Scheven, Taeke 
Graafsma, Marlies Unij-Plagge. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 23 jan t/m zo 29 jan Diny de Roo 06-27613656 
ma 30 jan t/m zo 05 feb José Wessel 06-27369058 
ma 06 feb t/m zo 12 feb Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 13 feb t/m zo 19 feb René Berendsen 0591-353630 
 

MISDIENAAR – ACOLIETEN - LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 
zo 22 jan Marit Gustin Harry Fecken 
zo 29 jan Geen viering  
zo 05 feb Marco Gustin Erik Meijer 
zo 12 feb Geen viering  

 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 2 13 feb t/m 18 feb 
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In het algemeen gedeelte staat o.a. veel informatie over 
de nieuwe tarieven, over kerkbijdrage en kerkbalans.  
De moeite van het lezen waard. 
 
 

TARIEVEN 2023 – KERKBIJDRAGE - KERKBALANS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OECUMENISCHE VIERING EENHEID KERKEN 
 

Op 15 januari om 10.00 uur is de jaarlijkse oecumenische 
viering in de Protestantse kerk aan de Runde.  
Het thema is: DOE GOED, ZOEK RECHT 
 

U bent van harte welkom  
Na de viering is er koffiedrinken in de zaal achter de kerk. 
 

LOCATIEBUREAU 
 

do 26 jan Ans Berendsen 
do 02 feb Tilda Heine 
do 09 feb Adelheid Kuper 
do 16 feb Ans Berendsen 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 3 30 jan t/m 03 feb 
Groep 1 13 feb t/m 17 feb 

 

BLOEMVERSIERING 
 

1 Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

23 jan t/m 05 feb 
0591-351081 
0591-353718 

2 Greetje Rengers 
Liezet Mouris 

06 feb t/m 19 feb 
0591-354229 
06-49417006 

 

 

 

Dinsdag  14 februari 14.00 uur  

Bezoek aan de EMCO locatie Abel Tasmanstraat 7 Emmen 

Werkleerbedrijf werkvoorzieningsschap 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 7 februari 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 
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden 

Op 18 december is overleden onze oud-parochiaan  

Johannes Bernardus Gerhardus Arling 
(Bennie) 

 

Op vrijdag 23 december was de dankdienst voor zijn leven, 

in de Jacobuskerk te Rolde. Aansluitend was de begrafenis op ons kerkhof. 
 

Dat hij mag rusten in vrede. 

We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 

 

J. Oost EC 21-01-1942 
T.R. Bos EC 23-01-1939 
J.H. Thole EC 25-01-1947 
M.G. Ellermann-Kuper EC 28-01-1939 
A.M. Voss-Bos EC 01-02-1930 
A.G. Welling-Spijker EC 02-02-1932 
J. Scholte-Blaauw EC 09-02-1942 
A.M. Sturre-Deuling EC 09-02-1938 
M.M. Herbers-Muter EC 15-02-1936 
J.H. Muller EC 15-02-1943 
M.H. Schepers-ter Veen EC 16-02-1943 
J.A.M. Hendriks EC 17‐02‐1939 

F. Ahlers‐AB EC 17‐02‐1947 

U.L. Folkers‐Wesselmann EC 17‐02‐1947 
 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
 

Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via  
e-mail: lb.willehadus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het 
parochiebureau. Dit i.v.m. de wet op privacy. 
 

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 

• 25 januari start Nationale Voorleesdagen 

• 30 januari Studiedag team: alle kinderen vrij 

• 13 februari t/m 17 januari oudergesprekken groep 1 t/m 7 
• 17 februari Carnaval 

 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER  

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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KERSTMUSICAL KERST COMPLEET 
 

 

Wat hebben we veel lovende reacties gehad op 
de Kerstmusical. Geweldig, humorvol, met een 
lach en een traan, prachtige belichting, goed 

geluid, mooi decor met een deel van onze kerk, 
kleurrijke kleding, Het plezier spatte ervan af!  
 

Veel reacties ook op het innovatieve verhaal van 
de medewerkers van ‘Evenementenbureau 
Sterre-Pragt’, die de musical moest organiseren. 
  

De bijdrage van kleine en grote engelen en 
herders. Onze oud-burgemeester Cees Bijl die 
zijn opwachting maakte als Keizer Augustus. 

Enthousiaste reacties leverden ook de deelname 
van de Vicaris Peter Wellen, onze pastor Karol, 
diaken Sander Hof en pastor Bernard Buit als 
herders op.  
 

Ook leuke reacties op het kindje Jezus van 
anderhalf jaar oud, die nadat we vorig jaar het 
helaas moesten afzeggen vanwege Corona, nu 
wél zijn hoofdrol kon spelen. De koningen die 
statig de sterrendrager volgden en bij het kribbeke 
neerknielden. De zang van het koor. Aan 
iedereen, kleine en grote deelnemers, voor- of 
achter de schermen, heel veel dank! En zeker ook 
dank aan het in groten getale aanwezige publiek!  

 

Het was geweldig! Zó werd Kerst ‘Compleet’. 
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De Financiële Commissie 

 

 

KERSTMUSICAL EN MARKT 2022 
 

Beste parochianen, na 2 moeilijke 
Coronajaren konden we eindelijk 
weer een Musical en Kerstmarkt 
organiseren.  

 

Nadat het publiek de prachtige Musical 
had bezocht, was het weer ouderwets 
gezellig op de Kerstmarkt. De Musical 
en de Kerstmarkt hebben een geweldig 
bedrag van € 3.296,40 opgeleverd.  
 

Wij willen graag alle vrijwilligers 
én de bezoekers die dit mogelijk hebben 

gemaakt, van harte bedanken! 
 
 

KERSTAVOND GEZINSVIERING 
 

Op zaterdagochtend 
was het een drukte 
van belang in onze 
St. Willehaduskerk.  
 

Er moest nog veel 
gerepeteerd worden 
voordat we  
’s avonds onze 
Kerstgezinsviering 
konden bijwonen. 
 

Maar wat was het 
een mooie viering  
 

De geboorte van 
Jezus werd door de 
kinderen prachtig in beeld gebracht in woord en spel. 
 

Er was een gelegenheidskoor waarbij kinderen, jongeren en enkele van hun 
ouders samen de vertrouwde kerstliederen zongen. Ook klonken voor het 
eerst weer de kerstbelletjes tijdens de liedjes Kling klokje en Jingle Bells van 
de kinderen.  
 

In een mooi versierde kerk omgeven door kerststallen klein en groot 
was er weer het vertrouwde gevoel van samen Kerst vieren. 
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TWEEDE KERSTDAG 
 

Wat heb ik, en ik weet zeker ook de anderen die aanwezig 
waren, genoten van de gezellige middag op Tweede 
Kerstdag in ons Parochiehuis. We kregen een heerlijk diner 
aangeboden, mede dankzij parochianen, die dat allemaal 
gemaakt en gebracht hadden. Bij vertrek kregen we ook nog 
een kerstster mee naar huis. Het was een mooie middag. 
Zeker voor herhaling vatbaar. Dank aan de organisatie!  
 

    Een gast aan tafel. 
 

EEN NIEUW JAAR - EEN NIEUW BEGIN 
 

Aan het begin van het nieuwe jaar willen we dank zeggen 
aan álle vrijwilligers die zich, met veel plezier, hebben 
ingezet voor onze locatie en parochie. Misschien heeft u 
voor het nieuwe jaar ook goede voornemens gemaakt, 
misschien vindt u dat allemaal niet nodig. Maar mocht u 
denken: ‘ik zou best wel eens wat voor andere mensen 
willen betekenen’, dan biedt onze geloofsgemeenschap 
prachtige kansen voor jong en oud! Stap gerust eens uit 
uw ‘comfortzone’: ga zingen bij één van onze koren, wordt misdienaar, acoliet 
of lector. Misschien wilt u liever de handen uit de mouwen steken: bent u een 
handige hobbyist, werkt u graag in de tuin of binnenshuis? Dan bent u méér 
dan welkom bij onze tuingroep of kerkschoonmaak. Er is voor ieder talent een 
mogelijkheid in onze St. Willehaduslocatie. Vrijwilligerswerk loont en geeft 
voldoening en verbondenheid door de samenwerking. Neemt u gerust contact 
op met de stuurgroep die iedere zaterdagmorgen aanwezig is, ons 
Parochiehuis van 10.00 uur -12.00 uur. We zien u graag komen.                     

Locatieraad 
 

ACTIE KERKBALANS 2023 KOMT ERAAN 
 

In januari gaat ‘Actie Kerkbalans’ weer van 
start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef 
vandaag, voor de kerk van morgen’. We zijn 
dankbaar voor uw gaven en bijdragen van 
2022. We hopen dat we ook in 2023 weer op 
u mogen rekenen! Door de sterk gestegen 
energiekosten zullen we, ondanks dat we 
allerlei maatregelen hebben genomen, een 
nog grotere kostenpost krijgen  voor gas en 

elektra. We hopen van harte dat u, indien mogelijk, met de ‘Actie Kerkbalans’, 
wilt helpen deze kostenpost zo klein mogelijk te houden.  
 

Onze Willehaduskerk onze gemeenschap is van grote waarde, niet alleen voor 
ons maar ook voor de generaties ná ons.  
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Na een aantal lastige jaren konden we in 2022 de kerkdeuren weer wagenwijd 
open zetten en daar zijn we dankbaar voor! 
 

Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst 
van betekenis kunnen zijn voor mensen, die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Onze St. Willehaduslocatie heeft ook het afgelopen jaar weer vele mooie 
vieringen en evenementen beleefd. 
 

Onze St. Willehaduslocatie heeft ook het afgelopen jaar weer vele mooie 
vieringen en evenementen beleefd. Ruim 140 vrijwilligers zijn het hele jaar 
actief in onze locatie. Ook is er weer veel georganiseerd, waarmee we grote 
groepen binnen- én buiten de parochie bereikt hebben. We willen graag 
uitnodigend, zorgzaam en gastvrij blijven, voor jong en oud. Door vandaag te 
geven, zorgen we voor de kerk van morgen mogelijk! Samen voor ónze locatie! 
 

Wij hopen van harte op de noodzakelijke financiële steun voor onze kerk, door 
de bijdrage, die bij u past. We zijn natuurlijk blij met ieder bedrag, maandelijks- 
of eenmalig, ongeacht de hoogte ervan. Maar misschien wilt u, als het mogelijk 
is, uw bijdrage verhogen? Weet dat uw steun volledig ten goede komt aan 
onze St. Willehaduslocatie. Alvast heel hartelijk dank! 
 

KERSTSTALLENTENTOONSTELLING 
 

De kerststallententoonstelling was 
vanaf Eerste Kerstdag tot en met 8 
januari. Op 9 januari was het speciaal 
nog open voor de drie scholen die 
meegedaan hebben.  

 
 

Wat zijn er veel bezoekers geweest en wat was er veel lof over dat het zo 
sfeervol was en een fijn kerstgevoel. Op beide kerstdagen kwamen er al 
honderden bezoekers.  
 

Veel mensen vinden het fijn om even in de kerk te zijn. Om een kaarsje te 
branden, of om even de handen te vouwen en tussen de kerststallen in even 
naar ons mooi verlichte priesterkoor te kijken met de prachtige kerstversiering.  
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Iedereen die meegeholpen heeft om dit mogelijk te maken, de dames die bij 
het interview waren en ook alle bezoekers: hartelijk dank. Maar zéker ook een 
woord van dank voor 
degene die dit allemaal 
heeft bedacht en 
uitgevoerd! Het was 
weer een prachtige 
mogelijkheid om tijdens- 
en rond kerstdagen even 
een moment van stilte te 
beleven in een prachtig 
versierde kerk. 
 

TAXIPASTORAAT 
 

Bij het UMCG in de stad Groningen ben ik 
op zoek naar een klant die ik bij de 
hoofdingang mag ophalen. Daar zitten altijd 
veel mensen te wachten op de 
taxichauffeurs van de verschillende 
bedrijven die ze op komen halen. Ik roep de 
naam af, en de meeste mensen kijken je dan 
altijd een beetje nietszeggend aan, maar je 

moet wel even roepen. Ik doe dat een paar keer en heb ook al vanuit de taxi 
via de computer gebeld. Ik rij nooit zomaar weg, maar mensen moeten 
natuurlijk wel klaar staan. Ik bel met mijn eigen telefoon nog maar even het 06 
nummer en ja hoor, een vrouw neemt op , ‘We zitten in het restaurant, komen 
er zo aan’. Ik geef rustig aan dat ze wel klaar behoort te zitten, daar ik nog 
meerdere ritten heb. 10 minuten later gaat mijn telefoon terwijl ik nog in de hal 
ben. ‘We staan al vijf minuten bij de taxi te wachten’. Langs me heen gelopen 
maar, ja ik ken haar niet. Bij de taxi staan twee vrouwen te roken.  
Geïrriteerd geeft ze aan dat ze nooit te laat is. Nogmaals leg ik rustig uit dat ze 
in de taxi wachtruimte behoord te zitten. ‘Weet u wel wie u voor u heeft?’ zegt 
ze.  
 

Dan krijg ik vlekken in mijn nek want ik heb rustig uitgelegd hoe of het werkt. 
Ik floep eruit dat ze waarschijnlijk niet de koningin is want die reist niet met een 
taxibusje. Ze zal een klacht indienen….  
 

Met een vrolijke stemming rijden we naar Assen. Daar is de angel er blijkbaar 
uit, want ik geef maar even aan dat we wellicht wat rustiger hadden mogen 
vertrekken.  
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Ik zeg: ‘Als u een klacht in wilt dienen, dan mag dat altijd maar ik wens gewoon, 
net als iedereen, aardig behandeld te worden’. Ze geeft aan dat het goed is 
zo. Mij valt het op dat de mensen op een steeds lastiger manier mondiger 
worden en weinig kunnen hebben maar goed, ze kan natuurlijk ook een minder 
goed bericht hebben ontvangen in het ziekenhuis. Meebewegen Harry.  
 

En fluitend vervolg ik mijn weg. Maar het kan wisselen, even daarna pik ik een 
vrouw op die altijd vrolijk is, net als ik. Ze vraagt me of we ook een chauffeur 
van de maand hebben. ‘Nee’ zeg ik. ‘Nou ik ga bellen’ zegt ze, ‘want dat ben 
jij, altijd zo vrolijk en behulpzaam’. Mooi man.  
 

De feestdagen zijn in zicht en ik heb uiteindelijk drie dames in de bus die 
allemaal hun mannen bezocht hebben die in een tehuis verblijven voor 
mensen die lijden aan dementie. Ze vertellen elkaar en mij hoe lang of hun 
mannen daar al zitten en hoe lang ze dus al bezig zijn, om tijdens het in leven 
zijn, afscheid te moeten nemen. Triest, ze zien dan ook erg op tegen de 
komende feestdagen. Toch wens ik ze sterkte en help ze rustig uit de bus. Ze 
bedanken me voor het luisterend oor en mijn vrolijke gefluit. Dan is het kerst. 
Er is een OV-chauffeur ziek gevallen en dus mag ik invallen in Assen en 
Winschoten. Allemaal buslijnen die ik nog nooit gereden heb.  
Ik ben licht autistisch en dan is het onvoorbereid op pad gaan ronduit lastig. Ik 
stel me kwetsbaar op en zeg tegen de klanten dat ze me maar even mogen 
helpen. Daar zit ik dan met mijn foute kersttrui tussen Assen, Veendam, 
Stadskanaal en Delfzijl.  
 

Tweede Kerstdag gelukkig weer even Valys-ritten en ik kom uiteindelijk via 
Wijster, Assen, Groningen in Eenrum bij Pieterburen terecht. Wat een 
prachtige dorpjes met veel behouden oude huizen. Van één van de klanten, 
een deftige dame die ik afzet bij een mooi herenhuis aan een park in de stad 
Groningen, krijg ik een reep chocolade. Ze vraagt of ik koffie wil, maar er zit er 
nog eentje in de taxi. 
  

Mijn vriendin woont achter Delfzijl in een klein dorpje. Mooi dat ik daar met Oud 
en Nieuw mag zijn. Weer een mooie prachtige dag. 

 

Ik wens u allen alle goeds, Harry 
 

LEVER A.U.B. OP TIJD KOPIJ & MISINTENTIES IN 
 

Voor de periode 18 februari t/m 17 maart moet de kopij  
uiterlijk 28 januari ingeleverd worden. 

 

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

Helpt u ons mee, door op tijd uw kopij en misintenties in te leveren?  
Misintenties kunt u op het locatiebureau aanmelden. 
Stuur uw kopij a.u.b. naar: lb.willehadus.mhvd@gmail.com  

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
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 GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 22 januari 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Anna Helena Arling-Tappel, 
Dina Rolink-Heijnen. 
 

Zaterdag 28 januari 
Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Harm Kolmer, Jan Roufs, 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-
Roufs, Dina Rolink-Heijnen. 
 

Zondag 5 februari geen viering 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Anna Helena Arling-Tappel, 
Margaretha Gerarda Maria Verdel-Hijdra. 
 

Zaterdag 11 februari 
Harm Kolmer, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, 
overl. Fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Maria Catharina Fuhler-Kollmer, 
ouders Peters-Suelman, Dina Rolink-Heijnen. 
 

OUDERENVIERING  

 
Op woensdag 1 februari om 14.30 uur  
is er een viering in de Dillehof.  
 
 

CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 
 

Op dinsdag 17 januari is de volgende contactmiddag 
voor ouderen. De eucharistieviering begint om 14.30 
uur. Aansluitend is er weer gelegenheid tot ontmoeting 
onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan 
kunt u contact opnemen met mij tel: 0591-317060. 

 

                                      Iedereen is welkom!                                Leo Mensen  
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

16 jan t/m 22 jan A. Peters 0591-313627 
23 jan t/m 29 jan J. Lohuis 0591-313826 
30 jan t/m 05 feb H. Beukers 0591-315725 
06 feb t/m 12 feb A. Peters 0591-313627 
13 feb t/m 19 feb J. Lohuis 0591-313826 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

za 22 jan G. Timmerman 0591-317726 
za 28 jan B. Menzen 0591-316132 
za 11 feb A. Verdel 0591-312976 
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ACTIE POTGROND 2023 
 
Geachte medeparochianen van de locatie Klazienaveen: 
We willen dit jaar weer zakken potgrond verkopen om geld 
in te zamelen voor onderhoud van ons kerkgebouw. 
We hebben zakken van dezelfde leverancier als eerdere 

jaren. Dit betekent ook dezelfde goede kwaliteit. Het zijn zakken van 40 liter 
en geschikt voor planten in een pot maar ook voor planten in de border of tuin.  
Ook dit jaar hopen we weer een aantal nieuwe “klanten” aan ons bestand te 
kunnen toevoegen. Voor hen die nog niet eerder potgrond bij ons hebben 
gekocht en voor hen die vergeten zijn hoe de actie verloopt, even het volgende: 
De verkoop gebeurt bij intekening en worden bij u thuis afgeleverd. U kunt de 
zakken bestellen door het hierna afgedrukte formulier in te vullen en samen 
met het benodigde bedrag in te leveren op:     
maandag 20 februari, dinsdag 21 februari of woensdag 22 februari 2023 

van 18.00 uur tot 19:30 uur in de parochiezaal.  

Daar zijn ook extra bestelformulieren aanwezig.  
 

De potgrond kost  € 4,= per zak van 40 liter 
of 4 zakken voor € 15,= 

 
U mag net zoveel zakken bestellen als u wilt. U mag ook voor verdere 
familie, vrienden en buren bestellen. Men hoeft zeker niet katholiek te zijn om 
te mogen bestellen. 
Bij het inleveren van het bestel formulier, of de bestel formulieren, moet 
echter wel gelijk aan de financiële verplichting worden voldaan. Dus betalen 
bij bestelling. 
Gelieve het bestelformulier in te leveren in de parochiezaal op één van 
bovengenoemde data. 
Als u, nadat u uw formulier reeds hebt ingeleverd, nog meer zakken wilt 
bestellen, kunt u bij F. Kuper nieuwe bestel formulieren ophalen en na 
invullen ook weer bij hem inleveren. 
 
De zakken worden dan zaterdag 18 maart 2023 tussen 8:30 uur en 12:00 
uur bij u thuis bezorgd.  
 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:    
F. Kuper  tel: 06-30573235 



Pagina | 38 Klazienaveen Klaverblad 

 

Hierbij bestel ik …… zakken potgrond á  40 liter 
  

(kosten € 4,= per zak of 4 zakken voor € 15,=) 

 
 
Dit formulier samen met het verschuldigde bedrag op 
   

21 februari, 22 februari of 23 februari 2023 
 
tussen 18:00 uur en 19:30 uur inleveren in de parochie 

zaal.       
 

 
Naam:    ……………………………….. 

 
Adres:    ……………….……..……….. 

 
Telefoon:     ..…………………………. 
 
De potgrond wordt bij u thuis bezorgd op  
 

zaterdag 18 maart 2023. 
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KAARTEN - SPEL - EN CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 31 januari om 13.30 uur a.s. is er kaarten in de parochiezaal.  
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 28 februari noteer deze datum alvast in u 
agenda.  
Wij hopen u te zien op een van deze middagen.  
 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 

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

ROOSTER LECTOR – ACOLIET 
 

In de donderdagavond 
vieringen is  
S. Karstenberg acoliet 
en M. Bruinewoud 
organist. 
 

Bij eventueel niet kunnen onderling ruilen of contact opnemen met: 
Simon tel: 06-40042474                Albert tel: 06-44720966 
 

FELICITATIES 
 

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

Dhr. J.H. Savenije 
Mevr. S.A. van Ommen-Pijler 
Mevr. M.M. Roling-Wubbels 
Mevr. J.B. van der Giezen-Peters 
Dhr. J.H. Langen 
Mevr. G.G. Roufs 
 

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 22 jan G. Lambers R. Harmes 
za 28 jan M. Heijnen H. Maatje 
za 11 feb S. Karstenberg J. Lohuis 
zo 19 feb G. Drent H. Slip 

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

Overleden 
 

Op 4 december 2022 

Lambert Koster 
90 jaar 

 
Op 24 december 2022 

Dina Rolink-Heijnen (Dinie) 
90 jaar 

 
Op 4 januari 2023 

Riate Schulte-Scholte Aalbes 
                         63 jaar 
 
 

AGENDA VRIJWILLIGERS 
 

Dinsdag 17 januari om 9.30 uur Mantelzorg.  
 

VASTENACTIE 2023 
 

Dit jaar doet onze parochie tijdens de 
landelijke Vastenactie mee aan een 
speciaal eigen doel project. Dit project richt 
zich vooral op onderwijs en ondersteuning 
voor kinderen in Cambodja.  
Bij de algemene informatie van dit 
Klaverblad kunt u er meer over lezen. 
 

In het weekend van 25 en 26 februari zal in 
er in onze parochie op alle locaties een themaviering zijn. 
 

TARIEVEN 2023 – KERKBIJDRAGE - KERKBALANS 
 

In het algemeen gedeelte staat o.a. veel informatie over 
de nieuwe tarieven, over kerkbijdrage en kerkbalans. 
De moeite van het lezen waard. 
 

OVERWEGING 
 

Als ieder mens eens herder wilde zijn  
Voor buur of broer of vreemdeling  
Als ieder mens eens engel wilde zijn  
Op school of werk, of waar dan ook  
Als ieder mens eens ster zou willen zijn 
Een lichtpunt op de weg van medemensen. 
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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 21 en 22 januari geen viering in Zwartemeer 
Deze intenties worden gelezen op zondag 22 januari in Klazienaveen  
 

Pa en ma Post, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, 
ouders Conen-Thöne, Lies Peters-Heidotting. 
  

Zondag 29 januari             
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 

Zaterdag 4 februari 
Pa en ma Post, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 

Zondag 12 februari  
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 

De zondagsvieringen zijn om 10.30 uur. 
 

OUDERENVIERING WOENSDAG 25 JANUARI 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 
 

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

23 jan t/m 29 jan Jan Siebers 0591-313282 

30 jan t/m 05 feb Jan Knol 0591-316578 

06 feb t/m 12 feb Luuk Ronde 0591-316208   

16 feb t/m 19 feb Jan Siebers 0591-313282 
 

X = Deze week geen weekendviering in Zwartemeer 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ACOLIETEN 

29 jan Bertha Heidotting 

04 feb Jan Siebers 

12 feb Bertha Heidotting 

19 feb Jan Siebers 

LECTOREN 

29 jan Jan Siebers 

04 feb Bertha Heidotting 

12 feb Jan Siebers 

19 feb Annie Bartels 
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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 
 

FAMILIEBERICHTEN 

 Overleden       

             Op 30 november 2022 

                 Maria Gesiena Deuling-Rolfers (Siny) 
in de leeftijd van 86 jaar 

 

                       Dat zij mag rusten in vrede 

 

 

Afsluiting jaar 2022 
Als ik dit schrijf is het 31 december 2022. Dus de laatste dag van 
het jaar, met vermoedelijk weer een record wat betreft het weer. 
Een van de warmste oudejaarsdagen. Voor onze locatie was 
2022 ook een bijzonder jaar. We hebben namelijk het 

honderdjarig bestaan van onze locatie gevierd. En we mogen best zeggen dat 
de viering van dat jubileum heel succesvol was. Maar de vraag die zich 
aandient is hoeveel jaren er nog aan die 100 jaar worden toegevoegd. Want 
we moeten helaas constateren dat bepaalde zaken zich niet gunstig 
ontwikkelen. Behalve kerkbezoek gaat dit ook op voor de kinderen die gedoopt 
worden en die de Eerste H. Communie doen en het H. Vormsel ontvangen, 
om over kerkelijke huwelijken maar te zwijgen. Maar als goede christenen 
wordt van ons verwacht dat we positief in het leven staan. Dus gewoon hoopvol 
blijven en proberen bij te sturen. 
 

Kerstviering  
We hadden voor het eerst in twee jaar geen beperkingen meer in het aantal 
kerkgangers met de vieringen met Kerst. Maar blijkbaar heeft die beperking 
vanwege corona toch nog invloed op het kerkbezoek tijdens kerstvieringen van 
onze locatie. Anders is het zeer geringe aantal kerkgangers van ongeveer 50 
personen per viering niet te verklaren. Blijkbaar is dit anders in de andere 
locaties van onze parochie, want daar waren op Kerstavond wel volle of 
nagenoeg volle kerken te melden.  

ZIEKEN- en BEJAARDEN BEZOEK  EN BLOEMENGROET 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
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Hopelijk mogen we in het komend jaar weer meer mensen 
begroeten in de kerstviering, want de vrijwilligers doen 
hun uiterste best om de kerstsfeer zo mooi mogelijk te 
laten uitkomen in de aankleding van de kerk en met zang 
door het koor of iemand die optreedt  met gitaar en zang. 
Bij deze nog een dank aan de vrijwilligers die hebben 
meegewerkt aan de opbouw van de kerststal en de 
kerstversiering en niet te vergeten ons gemengd koor. 
 

 

Eindejaarsgeschenk voor de vrijwilligers 
Onze vrijwilligers werden dit jaar verrast met een bijzonder 
eindejaarsgeschenk en wel een boek. Het ging om een boek met een 
verzameling van gebeden rond de kerststal met als titel "Van donker naar licht" 
of een boek met als titel "Van Titus Brandsma tot Edith Stein", waarin gebeden 
met heiligen en martelaren zijn opgenomen voor een periode van veertig 
dagen. Een mooi geschenk mede dankzij het eerste lustrum van onze parochie 
Maria Hertogin van Drenthe. 
 
Kerstviering voor de schoolkinderen 
Wat ik gemist heb dit jaar was een kerstviering 
in onze kerk voor de kinderen van onze 
basisschool De Banier. Voor corona werd 
deze viering met Kerst erg goed bezocht door 
de ouders en de grootouders van de 
schoolkinderen. Ik ken de reden niet, maar bij 
deze doe ik een oproep aan personen die zich 
betrokken voelen bij onze kerk en onze 
basisschool om die viering in het nieuwe jaar 
weer in onze kerk te laten plaatsvinden. En dat 
geldt zeker ook voor schoolvieringen bij 
aanvang en einde van het schooljaar. Want de 
toekomst van onze kerk ligt bij de kinderen. 
 

Wat heeft het nieuwe jaar voor ons in petto? 
De parochies in ons bisdom hebben dit jaar de opdracht gekregen om te 
onderzoeken hoe ze de toekomst zien van de kerkgebouwen, de pastorie en 
andere gebouwen bij en rond de kerk. In het Dagblad van het Noorden 
verscheen laatst al een bericht over een buurtparochie. Daar was al een besluit 
genomen met een van de kerkgebouwen. De kerk van Emmerschans ging 
dicht. Ook in onze parochie zal in het nieuwe jaar de uitslag van het onderzoek 
openbaar gemaakt moeten worden. En dan horen we wat de conclusies zijn 
en met welke voorstellen het bestuur in samenspraak met het bisdom gaat 
komen. Best wel een spannend jaar wat dat betreft. Ook zijn we uiteraard 
benieuwd of er een opvolger komt voor de vertrokken pastoor Okonek. 
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Actie Kerkbalans 2023 
Begin 2023 gaat onze Actie Kerkbalans weer van start. 
Wij hopen dat u ondanks alle financiële problemen door 
de gestegen prijzen van de boodschappen en met 
name de energie ons toch wilt blijven ondersteunen met 
een gulle extra gift. Dan kunnen de financiën in ieder 
geval niet bepalend zijn voor het besluit wat er met onze kerk gaat gebeuren. 
Alvast dank voor uw gift. 
 

Potgrond 
In de locatie Klazienaveen wordt al jaren extra geld ingezameld met de 
verkoop van potgrond. De locatie van Barger-Compascuum doet inmiddels 
ook al een aantal jaren mee. Aan ons is de vraag voorgelegd of ook wij in 
Zwartemeer mee willen doen aan deze actie. De eerste gedachte die opkomt 
is dat we ook mee gaan doen. Maar daarvoor hebben we wel vrijwilligers nodig 
die op een zaterdag mee willen helpen met het afleveren van de zakken 
potgrond en natuurlijk hebben we ook meerder aanhangwagens nodig. Bij 
deze roep ik vrijwilligers op die hun aanhanger beschikbaar willen stellen en 
het liefst ook zelf mee willen doen met deze actie. U kunt zich aanmelden bij 
Bertha Heidotting tel: 06-55335742 of Jan Siebers tel: 0591-313282  
Graag aanmelden voor 1 februari 2023. 
 

Beste wensen 
Bij deze wens ik u een zalig, gelukkig en bovenal een gezond nieuwjaar.  

JS 
 

TARIEVEN 2023 – KERKBIJDRAGE - KERKBALANS 
 

In het algemeen gedeelte staat o.a. veel informatie over de 
nieuwe tarieven, over kerkbijdrage en kerkbalans. 
De moeite van het lezen waard. 

 

                   

 
                  

                       Mieke Schepers 
                           Tinie Rocks         

   
 

 

 

 

 

 

BLOEMVERSIERING 

2023 
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COLUMN VAN DE BISSCHOP  
 

 

Vrijwillige parochianen  
 

Voor activiteiten maakt het bisdom graag gebruik 
van parochiezaaltjes en kerken, her en der verspreid 
over het bisdom. Er zijn ruimten die heel geschikt zijn 
voor een vicariaatsavond, een bezinningsdag voor 
de priesters, diakens en pastoraal werkers, of een 
activiteit voor de jongeren. Het verrast mij iedere 
keer weer dat zoveel vrijwilligers bereid zijn hun tijd 
te besteden aan het koffie zetten, broodjes smeren, 
toiletten schoon maken, de lichten in de kerk 

aandoen, enzovoorts. Graag wil ik u allen  bedanken! 
 

Dit zijn de vrijwilligers die ik zie als ik in de parochies kom, die ik daar ontmoet 
en met wie ik een praatje maak. Maar mijn dank gaat ook uit naar de 
vrijwilligers die ik niet zie. Zij die zorgen voor een schone kerk, voor de 
bloemen en het vermenigvuldigen en vouwen van boekjes, die 
onderhoudswerk doen voor kerk en parochiehuis.  
 

Nog weer andere vrijwilligers zijn zij die zich meer met inhoudelijke dingen 
bezig houden zoals diaconie, catechese en liturgie. Deze zie ik vaak wel in de 
vieringen. Ook aan u mijn dank voor uw inzet. En dan kunnen we ook nog 
denken aan de bestuurders en locatieraadleden, ook zij zetten zich als 
vrijwilliger in. 
  

Zie het vrijwilligerswerk als een uitwerking van uw doopsel. Zet uw talenten in 
en draag bij aan onze gemeenschappen. Misschien bent u ooit gevraagd en 
hebt u zich een taak eigen gemaakt waarvan u eerst dacht het niet te kunnen. 
Goed dat u erop in bent gegaan. Geroepen worden voor een taak waarvoor 
iemand nodig is. 
  

Aan de voorkant en de achterkant zijn gelovigen actief in de Kerk. Het is een 
opbouwen van de plaatselijke geloofsgemeenschap. Dat moeten we samen 
doen, en is niet afhankelijk van de pastores. Die zullen verbinden, sturen en 
begeleiden. Ik hoop dat op veel plaatsen goed wordt samengewerkt ten 
dienste van het Rijk Gods. 
 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 
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DIOCESANE RETRAITE THUINE 
 

Dwazen om Christus’ wil  
 

Het mensbeeld van de antieke wereld was dat van ‘de wijze’. Salomo, Lao Tse 
en Confucius, zij allen verheerlijkten de wijze mens. Het christendom 
onttroonde de wijsheid en prees de heilige narren. Deze ommekeer hield niet 
lang stand. Toch duikt de christelijke nar met zijn verwijzing naar datgene wat 
de rede te boven gaat, steeds weer op. De Bijbel blijkt vol humor te zitten. God 
houdt wel van een geintje. Vanaf de profeten, het carnavaleske Poerimfeest, 
het optreden van Jezus en Paulus, tot en met heilige narren als Symeon van 
Edessa, Franciscus van Assisi en Jacopone da Todi zien we hoe de wereld 
door de dwazen steeds wordt omgekeerd.  
 

Geïnspireerd door cynici uit de oudheid, de middeleeuwse hofnar, Erasmus’ 
lof der zotheid, het carnavalsgebeuren en de commedia dell’arte is de nar 
eropuit om door middel van grappen en grollen de gezag-sluier van het gelaat 
van de macht te rukken. Zodat de onaangename naaktheid van de macht 
wordt aangetoond. Waar de werkelijkheid te serieus wordt genomen, heeft 
deze de spiegelfunctie van de zotheid nodig.  
 

Zotheid was een intrinsiek onderdeel van de middeleeuwse, rooms-katholieke 
tovertuin met haar overdaad aan riten en feesten, aan heiligen, engelen en 
wonderen. Tussen zotheid en katholicisme als volksreligie bestond, aldus de 
socioloog Max Weber, een wederzijdse aantrekkingskracht. 
  

In dit retraiteweekend wordt de feestelijkheid en fantasie van de naïeve ludieke 
mens belicht, ‘want wie het koninkrijk van God niet als een kind aanvaardt, 
komt er beslist niet in’ (Lc. 18,17). Het speelse, soms zotte gedrag als 
belichaming van de hoop. 

 
Begeleiding:  Peter Vermaat 
Datum:      vrijdag 17 maart – zondag 19 maart 2023  
Plaats:      Klooster Thuine, Duitsland 
Tijd:       Aankomst vrijdag: 20.00 uur 

Vertrek zondag 16.00 uur. 
 
Opgave vóór 27 februari bij het 
Bisdom Groningen-Leeuwarden 
e-mail: l.winter@bisdomgl.nl   
tel: 050-4065888 
 
 
 
 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl


 

Ik ben mét u…. 
 

Weer ging een levensjaar aan ons voorbij. 
Weer hebben wij een drempel overschreden. 
Weer hebben wij gedankt; en weer gebeden: 

‘Blijf Heer ons in dit nieuwe jaar nabij’. 
 

Het antwoord ligt al eeuwen voor ons klaar, 
en ied’re dag komt God het ons weer zeggen. 

Hij wil Zijn woord in onze harte leggen 
en eeuwig blijft voor ons Zijn uitspraak waar: 

 

‘Ik ken je zitten en je opstaan kind  
en reeds van verre ken Ik je gedachten. 

Ik zie je in de dagen en de nachten,  
Ik weet waar jij je elk moment bevindt. 

 

Al vluchtte je naar ‘t uiterste der zee,  
ook daar nog zou Mijn hand je begeleiden,  

want niets kan jou meer van Mijn liefde scheiden, 
Ik reis je hele leven met je mee. 

 

Ik heb Mijn handen om je heen gelegd 
en zal je in Mijn armen huiswaarts dragen, 

Ik weet precies wat jij Me wilde vragen 
al heb je nog geen woord tot Mij gezegd. 

 

Ik heb je wonderbaarlijk toebereid,  
Ik heb je in de moederschoot geweven  
en reeds voor iets van jou begon te leven  
heb Ik Mijn handen naar je uitgebreid. 
 

Is vaak je strijd te zwaar, je kracht te klein,  
Ik roep Mijn engelen voor jou te wapen. 
En eens, Mijn kind, zal ik je in doen slapen. 
Als je ontwaakt, zal Ik nog bij je zijn.’ 
 
Uit ‘Als glas in de zon’  E. IJskes-Kooger 


