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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. 
 

 
                    

 
 

 

          

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROCHIE MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 
 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het  

Klaverblad is vrijdag 24 februari 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. 3 jrg 8 

loopt van 18 maart t/m 21 april 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


Klaverblad Algemene Informatie  Pagina | 4 

 

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 

 

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
mailto:iwehkamp@hotmail.com
mailto:jansiebers@hotmail.com
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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 25 & 26 februari 1e zondag 40-dagentijd tijd koor 

zaterdag Barger-Compas  verwarmd Pastor Mielnik 19.00 Dames 

zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.00 Spirit 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 10.30 Heren 

dag 4 & 5 maart 2e zondag 40-dagentijd tijd koor 

zaterdag Zwartemeer          verwarmd Pastor Mielnik 19.00 Gemengd koor 

zondag Barger-Compas     Pastor Mielnik 09.00 Dames en Heren 

 Emmer-Compas    Pastor Mielnik 10.30 Enjoy 

dag 11 & 12 maart 3e zondag 40-dagentijd tijd koor 

zaterdag Klazienaveen        verwarmd Pastor Mielnik 19.00 Henricuskoor 

zondag Barger-Compas     Pastor Mielnik 09.00 Heren 

 Zwartemeer    Pastor Mielnik 10.30 Gemengd koor 

dag 18 & 19 maart 4e zondag 40-dagentijd tijd koor 

zaterdag Emmer-Compas   verwarmd Pastor Mielnik 19.00 Dames 

zondag Klazienaveen           Pastor Mielnik 09.00 Care Free ‘16 

 Zwartemeer Pastor Mielnik 10.30 Jesus Freaks 
 

 

dag locatie   voorganger  tijd 

21 feb Klazienaveen Kerk Pastor Mielnik 14.00 

22 feb Zwartemeer  Kerk Pastor Mielnik 14.00 

01 mrt Klazienaveen Dillehof Pastor Mielnik 14.30 

07 mrt Emmer-Compas Parochiehuis Pastor Mielnik 14.00 

09 mrt Barger-Compas Kerk Pastor Mielnik 14.00 
 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 
 

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

Pastor Mielnik  tel: 06-15153010 
Henk Kuhl   tel: 06-57504680 
Marianne Keurs  tel: 06-21979850 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 

OUDEREN VIERINGEN 

Week 07 13 feb t/m 19 feb Henk Kuhl 

Week 08 20 feb t/m 26 feb Marianne Keurs 

Week 09 27 feb t/m 05 mrt Pastor Mielnik 

Week 10 06 mrt t/m 12 mrt Pastor Mielnik 

Week 11 13 mrt t/m 19 mrt Henk Kuhl 

Week 12 20 mrt t/m 26 mrt Marianne Keurs 
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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. 
 

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. 

 

COMMUNIE THUIS 
 

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

VIERINGEN DOOR DE WEEK 

dag datum plaats Rozenkrans gebed tijd 

dinsdag 21 feb Zwartemeer  19.00 

donderdag 23 feb Klazienaveen  19.00 

donderdag 02 mrt Barger-Compas 18.30 – 18.55 19.00 

dinsdag  07 mrt Zwartemeer 18.30 – 18.55 19.00 

woensdag 08 mrt Emmer-Compas 18.30 – 18.55 19.00 

donderdag 09 mrt Klazienaveen 18.30 – 18.55 19.00 

donderdag 16 mrt 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 
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WOORD VAN DE PASTOR 
 

De Wereldjongerendagen (WJD)  
het grootste jongeren - event ter wereld 

 

Beste parochianen, 
van 1 tot 6 augustus 2023 zal in Lissabon het grootste jongeren-event ter 
wereld en één van de grootste internationale evenementen van de Katholieke 
kerk plaatsvinden: De Wereldjongerendagen (WJD). Om de twee of drie jaar 
komen honderdduizenden – soms wel miljoenen – jongeren vanuit alle 
continenten bijeen, om het katholieke geloof te vieren. 
 

De Wereldjongerendagen vonden voor de allereerste keer plaats in 1984, in 
Vaticaanstad, Rome, op initiatief van paus Johannes Paulus de 2e (om een 
hart onder de riem te steken van de jonge gelovigen en als een belangrijk 
onderdeel van de evangelisatie). Sindsdien is het gestaag uitgegroeid tot wat 
het vandaag de dag is: het grootste jongeren-event ter wereld, die vooral 
jongeren tussen 16 en 30 bijeen brengt om na te denken over de rol van God 
in het hedendaagse leven. 
 

In de jaren dat er geen internationale ontmoeting is, wordt een 
Wereldjongerendag (enkelvoud) per land of per bisdom gevierd. Deze dag 
vond altijd plaats op Palmzondag en sinds 2021 op Christus Koning, de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. 
 

Voorafgaand aan de internationale 
Wereldjongerendag (WJD) zijn er in het 
gastland (dit jaar Portugal) Dagen van 
Ontmoeting, die in het hele land 
georganiseerd worden om de jongeren uit 
het buitenland kennis te laten maken met 
het dagelijks leven en de cultuur van het 
gastland. Vervolgens reizen alle 
deelnemende jongeren naar de grote 
stad (dit jaar Lissabon) waar de 
Wereldjongerendag gehouden wordt en 

waar gedurende een hele week uiteenlopende activiteiten zijn. 
 

Op maandag wordt begonnen met een of meerdere openingsvieringen. De 
dagen daarop worden gevuld met catechese, debatten, concerten, workshops 
en andere religieuze en culturele activiteiten. Op donderdag volgt de 
begroeting door de Paus, die op vrijdag een kruisweg door de stad leidt. 
 

Zaterdagavond is er een vigilieviering en blijven de jongeren overnachten op 
het terrein waar op zondag de grote afsluitende Eucharistieviering onder 
leiding van de Paus plaatsvindt. Daarbij wordt ook de stad bekendgemaakt 
waar de volgende internationale Wereldjongerendag gehouden zal worden. 
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Ook de jongeren van ons bisdom zullen dit jaar deelnemen aan de WJD 2023 
in Lissabon. Meer informatie over de reis naar Lissabon kunt u op de website 
van ons bisdom vinden: https://bisdomgl.nl/evenementen/ga-mee-naar-de-
wereldjongerendagen-2023-in-lissabon/ 
 

Voor zover we weten wordt onze parochie vertegenwoordigt door Janique 
Dijck. Ook bij haar kunt u meer informatie krijgen. Bij deze verwijs ik ook naar 
het artikel van Janique over dit grootste internationale jongeren-event van de 
Katholieke kerk. 
 

Kortom, ben je in 2023 tussen de 16 en 30 jaar en wil je met katholieken van 
over de hele wereld je geloof delen? Ga dan mee naar de 
Wereldjongerendagen in Portugal. Een reis vol ontmoeting, gezelligheid, 
verdieping, vreugde en vriendschap om nooit te vergeten! 
 

Pastor Karol  
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer 
om. Helaas nog niet met nieuws over de 
opvolging van pastoor Okonek. Gelukkig zijn 
we met z’n allen heel flexibel en zo weten we 
het voor nu weer op te lossen. Respect 
daarvoor voor pastor Karol, maar ook voor alle 
vrijwilligers, die mee helpen om de gaten op te 
vullen, die door het vertrek van de pastoor zijn 
ontstaan. 
 

Bestuurlijk is er ook een kleine verandering. 
Het parochiebestuur heeft voor dit jaar 
regelmatig een overleg ingepland met de 
“voorzitters” van de locatieraden of coördinatieteams. Het parochiebestuur 
gaat in de toekomst eerst overleggen met (vertegenwoordigers van) de 
werkvelden (liturgie, gebouwen, financiën etc.). Daarna overleggen ze met 
elkaar over de ingebrachte punten. Dan bespreken ze met de voorzitters hun 
ideeën of besluiten over de ingebrachte punten. Zo krijgt het bestuur veel 
directe feedback op hun besluiten en zo snapt iedereen ook beter waarom een 
bepaald besluit genomen is. Het is een nieuwe manier van werken, waar het 
bestuur veel van verwacht. 
 

Waar het parochiebestuur ook veel van verwacht zijn de informatieavonden 
over het Gebouwenbeleid. Informatie over een beleidsstuk klinkt saai en het 
klinkt ook of we al van alles besloten hebben. Niets is minder waar! Om verder 
te kunnen en besluiten te kunnen nemen hebben we juist uw inbreng nodig. 
Verder op in het Klaverblad leest u daar meer over. 

VASTENACTIE 2023 
 

https://bisdomgl.nl/evenementen/ga-mee-naar-de-wereldjongerendagen-2023-in-lissabon/
https://bisdomgl.nl/evenementen/ga-mee-naar-de-wereldjongerendagen-2023-in-lissabon/
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De parochie Maria Hertogin van Drenthe steunt 
tijdens de Vastenactie 2023 het project “Verder met 
scholing in Cambodja” van DARA Europe. 
 

In 2006 dwong de overheid van Cambodja duizend 
gezinnen om te verhuizen van de hoofdstad Phnom 

Penh naar Andong, een dorp op twintig kilometer buiten de stad. De gezinnen 
moesten plaatsmaken voor stadsuitbreiding. Ze kwamen in grote problemen, 
omdat de reis naar hun werk onbetaalbaar werd en velen hun baan 
kwijtraakten. 
 

Veel werklozen raakten verslaafd aan gokken, drugs en alcohol, met huiselijk 
geweld als gevolg. De mensen in Andong wonen in slechte huizen zonder 
drinkwater en sanitair. De laatste jaren is gewerkt aan betere woningen en de 
aanleg van wegen en scholen. Dat biedt kansen, maar om die kansen te 
kunnen benutten hebben de kinderen kennis, vaardigheden en diploma’s 
nodig. Het doel is ervoor te zorgen dat alle kinderen in Andong goed onderwijs 
krijgen. In het volgende Klaverblad hoort u nog meer over het project. 
 

VOM-groep 
 

INFORMATIE AVONDEN 
 

Zoals u weet, heeft het Bisdom ons 
gevraagd om na te denken over de 
toekomst. Wat moeten we nu doen om 
straks nog een kerk te hebben? En welke 
rol spelen daar onze huidige gebouwen 
in? Is het (financieel) haalbaar om alle 
kerken open te houden? Zo ja, hoe dan? 
Zo nee, wat dan? Met deze vragen zijn we 
aan de slag gegaan en zo zijn we tot een 
bepaalde denkrichting gekomen. Graag 
horen we van u of u vindt dat we op de 
goede weg zijn en welke (andere) ideeën 
u heeft over en voor onze toekomst. 
 

Daarom willen we u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. Deze 
bijeenkomsten worden op verschillende avonden op de verschillende locatie 
georganiseerd. 
 
 
 
 
 

Dinsdag 7 maart:   in Klazienaveen 
Donderdag 9 maart:  in Barger Compascuum 
Maandag 13 maart:  in Emmer Compascuum 
Woensdag 15 maart: in Zwartemeer 
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Alle avonden beginnen om 19.30 uur en zijn in de parochiezaal, behalve in 
Emmer Compascuum. Daar is de avond in de RK basisschool “De Hoeksteen”. 
Mocht u op de avond van uw eigen locatie niet kunnen, bent u natuurlijk ook 
welkom op een van de andere avonden, maar het is waarschijnlijk fijner om uw 
“eigen” avond te bezoeken. 
 

Voor parochianen die niet zelf kunnen komen is er 
een “taxi-service”. Dat wil zeggen dat u thuis 
opgehaald wordt en na afloop ook weer thuis 
gebracht wordt. Als u hier gebruik van wilt maken, 
kunt u bellen naar: 

▪ Voor Klazienaveen:     Jan Dobbe     tel: 0591-317268 
▪ Voor Barger Compascuum:  Johan Harbers  tel: 06-15185068 
▪ Voor Emmer Compascuum:  Erik Meijer    tel: 06-51479189 
▪ Voor Zwartemeer:     Parochietelefoon  tel: 06-51751592 

 

WAARDERINGSPRIJS GEMEENTE EMMEN 
 

In iedere wijk of buurt van de gemeente Emmen zijn groepen inwoners actief. 
Zij bedenken en voeren allerlei ideeën uit om hun wijk of buurt mooier te 
maken. De gemeente Emmen juicht deze initiatieven van harte toe en heeft 
daarom een waarderingsprijs voor het beste inwoners-initiatief van het 
afgelopen jaar. Inwoners konden in de afgelopen weken projecten aandragen 
voor de Waarderingsprijs. Uit alle inzendingen heeft een jury drie initiatieven 
geselecteerd. U kunt tot en met 28 februari 2023 stemmen op deze initiatieven. 
De uitreiking is tijdens de waarderingsavond voor Erkende Overlegpartners op 
21 maart 2023. 
 

In Barger-Compascuum loopt van de 
katholieke kerk tot aan de begraafplaats 
een laan waar aan beide kanten een rij 
beukenbomen staat. Eerder heette de laan 
‘Kerklaan’. Nu wordt de laan vaak 
‘Beukenlaan’ genoemd. In 1943 hebben 
inwoners van het dorp deze beuken samen 
geplant. Deze bomen zijn belangrijk omdat 
ze beeldbepalend zijn voor het oude 
centrum van Barger-Compascuum. Ook 
heeft de ‘Beukenlaan’ een speciale betekenis omdat bij het overlijden van een 
inwoner van Barger-Compascuum zijn/haar laatste gang vanuit de kerk door 
deze laan gaat. Het gaat niet goed met deze beuken. Door de zeer warme en 
droge zomers en de keiharde ondergrond sterven de beuken af. Van de 120 
zijn er al 20 gekapt. Daarom heeft een groep van 10 vrijwilligers een werkgroep 
opgericht: Red de Beukenlaan. De werkgroep heeft overleg gehad met 
Landschapsbeheer Drenthe, de gemeente en boomspecialisten over wat er 
nodig is om de bomenrij te redden.  



Klaverblad Algemene Informatie  Pagina | 12 

Dat is niet meer maaien, bladeren verzamelen en onder de bomen leggen en 
bomen die in de zon staan inpakken in jute. De werkgroep en buurtbewoners 
gaan met hark, schop en kruiwagen aan het werk om deze ‘Beukenlaan’ te 
redden. 
 

U kunt stemmen op dit mooie initiatief via 
https://gemeente.emmen.nl/waarderingsprijs      (stemmen kan tot 28 februari!) 
 

Al eerder kregen we deze waarderingsprijs. Emmer Compascuum kreeg, 
dankzij uw stemmen € 1000,- voor de Kerstmusical. Wat zou het mooi zijn als 
ook Barger Compascuum dit bedrag zou krijgen om de ‘Beukenlaan’ te kunnen 
behouden! 
 

ACTIE KERKBALANS 
 

Inmiddels is de Actie Kerkbalans weer afgesloten. Wat de opbrengst er van is, 
kunnen we u helaas nog niet vertellen want alles moet ook nog verwerkt 
worden. Hoe zit het ook alweer in elkaar? 
 

U kunt op verschillende manieren bijdragen aan het behoud van onze parochie 
en in het bijzonder aan het behoud van uw eigen geloofsgemeenschap. 
Allereerst is daar de kerkbijdrage. Als u per jaar (per persoon) € 60,- betaald 
heeft u recht op korting op bepaalde kerkelijke diensten, zoals Doop, Eerste 
Heilige Communie, Heilig Vormsel, huwelijksmis en uitvaartmis. 
  

Elke jaar maken we een begroting en daar kijken we eerst naar de 
kerkbijdrage. Van dat geld proberen we alle vaste lasten te betalen, denk 
daarbij aan het salaris van onze pastor(es) en aan het groot onderhoud van 
uw kerkgebouw. 
 

Daarnaast doen we elk jaar mee met Actie Kerkbalans. Dat 
is een extra (anonieme) gift. Hiervan proberen we ook de 
extra dingen te doen. Wat uw locatie er vorig jaar mee heeft 
gedaan en wat de plannen voor dit jaar zijn, heeft u kunnen 
lezen in de bijgesloten folder.  
 

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Misschien 
heeft u geen envelop gekregen dit jaar. Wilt u dit dan dit 

doorgeven, het liefst per mail, aan onze ledenadministratie, dan zorgen wij dat 
u volgend jaar wel een envelop krijgt. En natuurlijk kunt u ook zonder envelop 
meedoen. In het Klaverblad staat bij het informatie gedeelte van uw locatie het 
rekeningnummer van uw locatie. Daar kunt u uw bijdrage naar overmaken. Als 
u uw gift niet anoniem wilt geven, wilt u dan uw adres vermelden? Heeft u wel 
een envelop gekregen, maar is deze niet opgehaald? Wilt u dan uw deb.nr. 
vermelden? 
 

Alles wat u aan ons geeft, is vrijwillig of u nu kerkbijdrage betaald of meedoet 
aan Actie Kerkbalans. We zijn blij met elke gift! 
 

https://gemeente.emmen.nl/waarderingsprijs
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NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

Al verschillende keren is het aangekondigd, maar nu is het 
zover. Voor het eerst sinds de fusie in 2017 wordt er in één week 
tijd op alle vier de begraafplaatsen geruimd. Bij de een wat meer 
dan bij de ander, dat is zeker zo. Ook is het zo, dat dit keer nog 
niet alle graven, waarvan het grafrecht is verlopen, geruimd zijn.  

 

Voor sommige locaties zou dat een te grote ingreep zijn. Zo is het aantal te 
ruimen graven op elke locatie te overzien en de vrijwilligers krijgen zo de tijd 
om de lege plekken weer op te vullen, zodat de begraafplaats een mooie plek 
om te gedenken blijft. Mogelijk volgt er in het najaar nog een ronde met 
ruimingen, maar dat is nog niet zeker. 
 

Wat wel zeker is, is dat alle begraafplaatsen op zoek zijn 
naar vrijwilligers. Elke begraafplaats heeft een mooie 
groep vrijwilligers, maar elke groep zou graag nog wat 
extra handen hebben. Vooral wordt er gezocht naar 
beheerders! Wilt u betekenisvol vrijwilligerswerk doen? 
En u heeft (liefst wekelijks) een dagdeel de tijd? Laat het 
ons weten, want we hebben u hard nodig! U kunt bellen 
met de parochietelefoon, Henk Harmes of met iemand 
van uw locatieraad of coördinatieteam. 
 

MEE NAAR DE WERELDJONGERENDAGEN IN LISSABON 
 

 ‘‘Maria stond op en ging met spoed  
(Lc 1, 39).’’ Het thema van de 
wereldjongerendagen van dit jaar 
sluiten naadloos aan op het thema van 
de wereldjongerendagen in Panama in 
2019: ‘’Zie de dienstmaagd des Heren; 
mij geschiede naar uw woord (Lc 1, 
38).’’ Wanneer Maria vertrekt voor de 
reis naar haar nicht Elizabeth, zegt ze 
‘ja’ tegen de roepstem van God, ze 
haastte zich met spoed. Ze wordt 
volgens paus Franciscus bewogen door 
‘gezonde haast’. En nu stelt paus 
Franciscus ons de vraag: Hoe bewegen 
jullie je door het leven? Blijven jullie 
stilstaan in neerslachtigheid, 
onverschilligheid en pessimisme? Of 
denk je verder in de toekomst, met oog 
en aandacht voor de anderen, geleid 
door de Heer? 
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Ontkerkelijking, vergrijzing, kerken die moeten sluiten het ‘lijkt’ een depressief 
toekomstperspectief voor jongeren, toch zien we van die vergrijzing tijdens de 
wereldjongeren dagen niet veel terug, waar in 2016 nog ruim 3 miljoen 
jongeren van over de hele wereld aanwezig waren. En juist daarom lijkt het mij 
een geweldige ervaring om dit jaar mee te gaan naar de wereldjongeren dagen 
in Lissabon.  
 

Het bezoek van Maria aan haar nicht 
Elizabeth benadrukt de uitnodiging van 
God aan alle jongeren om hun innerlijke 
kracht, hun dromen, enthousiasme, hoop 
en dankbaarheid te vernieuwen. Het 
wordt een onvergetelijke reis van 
ontmoeting, gezelligheid, verdieping, 
vreugde en vriendschap. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Tijdens deze reis lopen we de Camino (de 
weg) naar Santiago de Compostella, we 
stoppen bij het bedevaartsoord Fátima 
waar de Heilige maagd Maria in 1917 is 
verschenen aan drie herderskinderen. 
 

Via Braga reizen we door naar Lissabon. 
Daar volgen we in de tweede week van de 
reis het WJD programma samen met 
allerlei katholieke jongeren van over de 
hele wereld.  
 

De reis vanuit ons Bisdom is van 26 juli t/m 
8 augustus. Lijkt het jou ook leuk om 
samen met mij en jongeren van over de 
hele wereld ons geloof te beleven en te 
vieren: Aanmelden kan nog t/m 31 mei, 
maar er geldt wel VOL = VOL. 
                 

                Janique Dijck tel: 06-43526854  
                              Locatie St. Willehadus 
 

p.s.  
Zie ook het Bisdomnieuws blz 44-46-47 
voor activiteiten voor tieners en jongeren. 

Lúcia Santos, Francisco 
Marto en Jacinta, de drie 
herderskinderen aan wie de 
Heilige maagd Maria 
geheimen openbaarde in 
Fátima. Lucia is de oudste. 
Francisco is haar neefje en 
Jacinta haar nichtje. Foto: 
1917. 
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KINDERPAGINA 
 

 
 
 
 

Deze afbeelding lijkt 
op het kruis van Jezus, 
maar als je het 
uitknipt, vouwt en 
plakt, dan kun je er een 
gebedsdobbelsteen 
van maken en zo met 
Jezus praten. 
 

Of trek de lijnen over 
op een blanco papier 
en maak in elk vlak zelf 
een tekening. Knip het 
daarna uit, vouw en 
plak het. Maak in 1 
van de vlakjes een 
opening en je hebt je 
eigen vastendoosje. 
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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   06-16387733 
 
 
 
 
 

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

  Woensdag 22 februari   
        om 19.00 uur viering in Emmer Compascuum 

 
 

Zaterdag 25 februari 

Annemiek Bürmann-Helderop, Ben Heller, Lenie Heller-Twickler, fam. 
Linnemann-Drees, fam. Nijzing-Heller, Leida Hölscher-Langen, Lies 
Hartmann, Maria Aleida Bruns-Pol, Maria Catharina Johanna Dijck-Rohling, 
Maria Gezina Schulte-Gepken, Mieke Gepken-Rass, ouders Pruim-Tiben, Ria 
Kuhl-Arling, Sien Menzen-Kuhl, uit dankbaarheid t.g.v. 60-jarig huwelijk. 
 

Zondag 5 maart 

Annemiek Bürmann-Helderop, Ben Heller, Geert Knol, Maria Aleida Bruns-
Pol, Maria Catharina Johanna Dijck-Rohling, Maria Gezina Schulte-Gepken, 
Sien Menzen-Kuhl, Wim Wehkamp. 
 

Zondag 12 maart 

Annemiek Bürmann-Helderop, Ben Heller, Gerhard Heinrich Lübbers, Johan 
Hake, Maria Aleida Bruns-Pol, Maria Catharina Johanna Dijck-Rohling, 
Maria Gezina Schulte-Gepken, Sien Menzen-Kuhl. 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden 
 

Annemiek Bürmann-Helderop 
 

In de leeftijd van 73 jaar. 
De uitvaart was op 12 januari waar ze na de viering is begraven op het 

parochiekerkhof. 
 

Aleida Langen -Hölscher 
 

In de leeftijd van 85 jaar. 
De crematie was op 13 januari in het crematorium te Emmen. 

 

Sien Menzen-Kuhl 
 

In de leeftijd van 92 jaar. 
De uitvaart was op 14 januari waar ze na de viering is begraven op het 

parochiekerkhof. 
 

KOSTERS 
 

G. Wolken  0591-349033  
M. v.d. Aa  0591-349144  
S. Siekman  0591-859762  
A. Mensen  0591-394583 of 06-40780666 
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Van harte 

feliciteren 

OUDERENVIERING 
 

Donderdag 9 maart 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  
 

25 feb Mevr. M.G. Harms-Bruins  
26 feb  Dhr. A.H. Immink 
02 mrt  Dhr. W.H. Berends 
09 mrt    Dhr. J.G. Kuhl 
11 mrt    Mevr. M.M. Wubkes-Bruins 
13 mrt    Mevr. H. Hake-Hemmen 
 

Wij wensen u allen een fijne verjaardag. 
 

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. 
 

KOFFIEDRINKEN 
 

Op de zondagen na de viering is er gelegenheid om 
een kopje koffie of thee te drinken in de parochiezaal. 
In deze periode gaat dat om zondag 5 en zondag 12 
maart. 
Ook kunt elke donderdagavond een kopje koffie 
drinken. Dat kan na de viering, maar ook kunt u gewoon 

binnenlopen als er geen avondviering is. Er is dan altijd iemand van het 
coördinatieteam aanwezig. Stel uw vragen of kom voor een praatje.  
 

U bent van harte welkom. 

mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
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VASTENACTIE 2023 
 

Zaterdagavond 25 februari 
zal op onze locatie de viering zijn 
van de vastenactie met als thema: 
Samen maken we het verschil voor 
kinderen in 
Cambodja. 
 

Overal in de wereld is 
onderwijs belangrijk om een goede 
start te kunnen maken in de 
toekomst. Wij hopen dat u het doel steunt zodat wij voor deze kinderen een 
mooie gift kunnen overmaken aan het eind van de vastenactie. Tijdens deze 
viering zal er maar één collecte zijn die geheel bestemd is voor het project. 
 

VOM-groep 
 

KERKKOOR 
 

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

ACTIE POTGROND 2023 
 

Geachte medeparochianen van de locatie Barger Compascuum: 
Ook dit jaar willen we 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. 
Gelukkig kunnen we de prijs dit jaar gelijk houden! De zakken kosten € 4,= 
per zak of 4 zakken voor € 15,=. Het zijn zakken van 40 liter en geschikt 
voor planten in een pot maar ook voor planten in de border of tuin.  
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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 hier onder afgedrukte formulier in te vullen en 
samen met het benodigde bedrag in te leveren. Dit kan elke 
donderdagavond op het locatiebureau tot en met 23 februari van 18.30 
uur tot 19:30 uur. Daar zijn ook extra bestelformulieren aanwezig.  
 

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 bestelformulier, of de 
bestelformulieren, moet echter wel gelijk aan de financiële verplichting worden 
voldaan. Dus betalen bij bestelling. 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.  
 

 
 

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 donderdag tot en met 23 februari 2023 tussen 18:30 uur en 19:30 uur 

inleveren op het locatiebureau. 
 

 
Naam:    ……………………………….. 
 
Adres:    ……………….……..……….. 
 
Telefoon:     ..…………………………. 
 
De potgrond wordt bij u thuis bezorgd op:  Zaterdag 18 maart 2023 
 

P.S 
De vrijwilligers komen die dag ook , net als andere jaren, bij u aan de 
deur !!
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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 
 

Zaterdag 18 februari  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den Barselaar, 
Zuster Bernardo, ouders Welling-Tieben, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Gradus Welling en zoon Herman, Gré van Uem-Mensink, 
Hennie Bredek, Taeke Graafsma, Herman Welling. 
 

               

  Woensdag 22 februari   
        om 19.00 uur viering in Emmer Compascuum 

 
 

Zondag 26 februari                                                                  Kerk verwarmd 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Marlies 
Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Henk Sturre, Ben en Miny Wessel-
Bentlage en zoon Gerard. 
 

Zondag 5 maart  
Greetje Schulte-Heller, ouders Over-Wubbels, overl. fam. Herbers-Ellermann, 
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard 
Mensink, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny 
Hendriks, Renk Kuper, 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, Rudolf  
Geerts, Stephanus Muller en Leida Muller-Berends, voor ouders van 
ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Weekend 11/12 maart worden gelezen op woensdag 22 maart 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-
Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders 
Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Henderikus Herbers, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Henk 
Scheven, Taeke Graafsma. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 20 feb t/m zo 26 feb Diny de Roo 06-27613656 
ma 27 feb t/m zo 05 mrt José Wessel 06-27369058 
ma 06 mrt t/m zo 12 mrt Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 13 mrt t/m zo 19 mrt René Berendsen 0591-353630 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 1 27 feb t/m 03 mrt 
Groep 2 13 mrt t/m 18 mrt 
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LOCATIEBUREAU 
 

do 23 feb Tilda Heine 
do 02 mrt Adelheid Kuper 
do 09 mrt Ans Berendsen 
do 16 mrt Tilda Heine 

 

MISDIENAARS - ACOLIETEN - LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR / ACOLIET LECTOR 

za 18 feb Willie Dijck Janique Dijck 
woe 22 feb 19.00 uur 
Aswoensdag MHvD 

Jan Heijnen 
 

Henriëtte Bolk 

zo 26 feb Marit Gustin Ria de Vries 
zo 05 mrt Marco Gustin Harry Fecken 
za 18 mrt Willie Dijck Corrie Kooij 
zo 26 mrt Jan Heijnen Janique Dijck 
 

BLOEMVERSIERING 
 

 

 

Dinsdag 14 maart 2023 
Ger Brakel komt vertellen over Kenia/Afrika 
over drinkwaterprojecten voor de Masai 
 

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

 

CONTACTMIDDAG  
 

Op dinsdag 7 maart 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 
 
 

 

Groep 3 Maria Herder 
Ria Loves 

20 feb t/m 05 mrt 
0591-352363 
06-18170565 

Groep 4 Lena Mencke 
Maureen Nie 
Dorota Maj 

06 mrt t/m 19 mrt 
0591-349057 
0591-346365 
06-44353179 

KVE 
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Overleden 
Onze oud-parochiane 
 

Maria Gebina (Biny) Wösten-Zaan 
 

is overleden op 11 januari 2023 in de leeftijd van 90 jaar. 
 

Op maandag 16 januari was de uitvaartplechtigheid 
in het crematorium in Emmen 
 

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

Onze oud-parochiaan 
 

Wilhelmus Johannes Teiken 
 

is overleden op 18 januari 2023 in de leeftijd van 96 jaar. 
 

Hij was de laatste van de jongens uit Emmer Compascuum, die gezond en 
ongedeerd teruggekeerd zijn uit Indië en waarvoor uit dankbaarheid destijds, 
door de toenmalige pastoor Swildens, de bedevaartkapel Maria Hertogin van 
Drenthe is opgericht bij onze kerk. 
 

De plechtige uitvaartviering vond plaats donderdag 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk, Hoofdstraat 75 in Ter Apel. Aansluitend was de begrafenis 
op de Rooms Katholieke begraafplaats aan de Kapelweg. 
 

Dat zij mogen rusten in vrede. 
 

We wensen beide families heel veel sterkte met dit verlies 

******************************** 
Verhuisd  
Mevr. A.A. Arling is verhuisd van Spil 48,  
naar Dr. Bekenkampstraat 55   9561RD Ter Apel 
 

Mevr. Hooiveld is verhuisd van Dr. Bekenkampstraat 55,  
naar het Ravelijnhuis, Ravelijn 106   7823 TG Emmen 
 

We wensen beide dames een heel goede tijd  
op hun nieuwe adres. 
 

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

Voor de periode 18 maart t/m 21 april moet de kopij  
uiterlijk 24 februari ingeleverd worden! 

 

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

FAMILIEBERICHTEN 
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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. 
 

CREATIEF VOOR KERST 2023 
 

Kerst 2023 zal weer heel anders zijn en graag 
willen we van u een creatieve inbreng waar u vast 
over na kunt denken. De kinderen hebben een 
schilderijtje geverfd, er is al gehaakt, er waren er 
twee met ‘Diamond painting’. We hopen dat er 

volgend jaar héél 
veel creatieve 
kerststallen komen 
van parochianen en van wie het maar leuk vindt 
om iets moois te creëren.  
Als Maria, Jozef en het kindje Jezus er maar bij 
zijn. Want we willen het verhaal blijven 
vertellen. Dus laat uw creatieve gedachten de 
gang gaan en doe mee aan de creatieve kerst, 
in de St. Willehaduskerk december 2023.  

 

VOORAANKONDIGING SAMSKLEDINGACTIE 
 

Op 22 april organiseert Sam’s kledingactie weer een 
inzamelactie, deze keer ten behoeve van betere zorg voor 
moeder en kind in Ethiopië.  
Met uw hulp kunnen we op deze manier heel veel mensen 
in nood ondersteunen. Doet u weer mee? Wilt u dan uw 
kleding vast bewaren? Meer informatie in een volgend 
Klaverblad 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 15 MAART 

W.H.J. van Uem EC 18-02-1941 
J.T. Langen-Vennedunker EC 18-02-1936 
M.A. Deddens-Over  EC 24-02-1937 
M.A. Hottinga -vd Zweep  Emmen 27-02-1936 
H. Schulte  EC 28-02-1936 
G. Zwaard - van Schoor EC 03-03-1933 
H. Berends  EC 06-03-1940 
F.M. Oost - Zwiers  EC 08-03-1946 
Piet P.J. Peerdeman  EC 12-03-1938 
M.G.T. Ahlers  Emmen 15-03-1945 
J.B. Berends  EC 15-03-1940 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
https://parochie-automatisering.nl/docbase/templates/docbase.asp?action=SelOpenRelatie&REL_ID=6515880&Type=RKK_LEDENADMIN&HistoryLevel=2&LogEntry=1&SessionID=1587449328&RequestID=226&TS=4254
https://parochie-automatisering.nl/docbase/templates/docbase.asp?action=SelOpenRelatie&REL_ID=8491293&Type=RKK_LEDENADMIN&HistoryLevel=2&LogEntry=1&SessionID=1587449328&RequestID=232&TS=3102
https://parochie-automatisering.nl/docbase/templates/docbase.asp?action=SelOpenRelatie&REL_ID=6516309&Type=RKK_LEDENADMIN&HistoryLevel=2&LogEntry=1&SessionID=1587449328&RequestID=226&TS=4254
https://parochie-automatisering.nl/docbase/templates/docbase.asp?action=SelOpenRelatie&REL_ID=6515813&Type=RKK_LEDENADMIN&HistoryLevel=2&LogEntry=1&SessionID=1587449328&RequestID=226&TS=4254
https://parochie-automatisering.nl/docbase/templates/docbase.asp?action=SelOpenRelatie&REL_ID=6516211&Type=RKK_LEDENADMIN&HistoryLevel=2&LogEntry=1&SessionID=1587449328&RequestID=226&TS=4254
https://parochie-automatisering.nl/docbase/templates/docbase.asp?action=SelOpenRelatie&REL_ID=5446725&Type=RKK_LEDENADMIN&HistoryLevel=2&LogEntry=1&SessionID=1587449328&RequestID=226&TS=4254
https://parochie-automatisering.nl/docbase/templates/docbase.asp?action=SelOpenRelatie&REL_ID=8491245&Type=RKK_LEDENADMIN&HistoryLevel=2&LogEntry=1&SessionID=1587449328&RequestID=232&TS=3102
https://parochie-automatisering.nl/docbase/templates/docbase.asp?action=SelOpenRelatie&REL_ID=6515807&Type=RKK_LEDENADMIN&HistoryLevel=2&LogEntry=1&SessionID=1587449328&RequestID=226&TS=4254
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SCHOOLKINDEREN OP KERSTALLENTENTOONSTELLING 
 

Maandag 9 januari kwamen de 
kinderen van de Hoeksteen en 
de kinderen van groep 3 van de 
Kardinaal. Alfrinkschool uit de 
Bargeres naar de 
tentoonstelling om natuurlijk 
hun eigen bijdrage te bekijken 
van de expositie.  
 
 
Pastor Karol gaf daarbij de 
uitleg over de kerk zelf en over 
de Eucharistie.  

Steeds werd één kind de misdienaar, die de bel voor begin van de viering 
even mocht luiden.  

 

Het was een super leerzame morgen waarbij we afsloten met ranja en een 
koekje.  
Fijn dat jong en oud op deze wijze heeft kunnen genieten. 
 

RK BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN 
 

R.K. 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. 
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VASTENACTIE EMMER COMPASCUUM 
 

Vorig jaar hadden we een grote afhaal-snertactie en het jaar daarvoor was 
bezorging van snert georganiseerd, de opbrengst was voor de Vastenaktie. 
Dit jaar mag het weer op de andere wijze, maar men leert ook in Coronatijd. 
Want je kunt ook het ene doen en het andere toch niet laten. Uiteindelijk 
gaat het allemaal voor het goede doel.  
 
Dit jaar gaat het, zoals u in het algemene gedeelte kunt 
lezen, voor Cambodja. Speciaal voor gezinnen en voor 
onderwijs. Wij willen ons hier graag voor inzetten en 
hopen dat u allen weer mee wilt doen. Wat gaan we 
doen? 
 

1. Alle kinderen van school en parochie krijgen een 
vastendoosje met daarbij 2 stekjes om te verkopen. 
Tenslotte ben je als kind ook een klein stekje van je 
ouders. Een stekje kunnen ze verkopen voor 1 euro en zo kunnen ze wat 
geld sparen in het doosje die dan tijdens de Palmpasen viering en de 
schoolviering weer ingeleverd kunnen worden. 
 

2. De vastenzakjes zullen weer meegaan met het Klaverblad. Daarvoor 
komt achter in de kerk de grote bak weer te staan om in te leveren. 
 

3. Vanaf het weekend van 25/26 februari (start van de Vastenaktie met een 
speciale VOM-viering in alle locaties) zal achterin de kerk weer van alles 
te koop zijn in het ‘Vastenwinkeltje’, bv als een leuk cadeautje of gewoon 
om uzelf even te verwennen. 
 

4. We gaan een groots stamppot-vastenbuffet organiseren op 18 maart om  
17.00 uur in ons Parochiehuis. Hier is iedereen welkom om te komen eten. 

We maken een buffet en let op er 
kunnen zeker 100 mensen in het 
parochiehuis dus schrijf uw naam op 
de opgavelijst achterin de kerk. De 
kosten zijn € 7.50 en u kunt onbeperkt 
stamppot eten. Na het eten kunt u 
dan zo om 19.00 uur in de kerk zijn.  

 

5. Voor de mensen die om 17.00 uur niet kunnen hebben we toch nog een 
afhaalservice óók voor € 7.50. Geeft u dan even aan wat u graag wilt 
hutspot, boerenkool of zuurkool uiteraard met speklap en of rookworst. 
 

6. Zondag 26 maart tijdens de viering van 10.30 uur zal José Huizinga ons 
komen vertellen over het project in Cambodja. Met daarna verkoop van 
spullen uit Cambodja door inwoners gemaakt en in het parochiehuis weer 
gezellig koffie drinken. 
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U kunt zich opgeven via de lijsten die in de kerk en in het Parochiehuis komen 
te liggen. Of per mail lb.willehadus.mhvd@gmail.com en op het locatiebureau 
tijdens de openingstijden: op donderdag van 11.00-12.00 uur en zaterdag van 
10.00-12.00 uur. 
 

U ziet, we staan weer bol van activiteiten en hopen van harte dat u mee wilt 
doen, want alleen sámen kunnen we er iets van maken. Op deze wijze gaan 
wij iets minderen, door stil te staan bij anderen die nog minder hebben dan 
wij. We zoeken daarbij 
elkaar, want samen 
staan we sterk en 
samen eten en samen 
bidden dat geeft de 
saamhorigheid die we 
weer graag bij elkaar 
willen zoeken. 
 

WARM BLIJVEN IN KILLE TIJDEN. 
 

Als Locatieraad zijn dit jaar begonnen met ideeën te verzamelen om het 100 
jaar bestaan van ons kerkgebouw in 2024 te gaan vieren.  
Heeft u of heb jij een idee dan horen we dat graag. 
 

Ook is dit jaar, dankzij de inzet van velen, de actie Kerkbalans weer gestart. 
Het vieren van belangrijke levensmomenten, het voeden van geloof en het 
omzien naar elkaar zijn voor onze parochie en onze St. Willehaduslocatie van 
belang. Dankzij de vele helpende handen, werken we zo goedkoop mogelijk, 
maar de kosten voor gebouwen en energie zijn er ook en daar moeten we een 
antwoord op vinden. Daarom:  

Iedereen van harte bedankt 
voor het steunen tot nu toe en de oprechte vraag om dat 
ook te blijven doen, ook al staat iedereen thuis ook voor 
stevige uitdagingen in deze tijd!   
 

Als u nog wilt overmaken naar onze locatie dan kan dat op 
rekening NL25RABO0330679201 t.n.v. RK Parochie Maria, 
Hertogin van Drenthe St. Willehadus.  
 

Om de energiekosten in de hand te houden is de kerk niet 
altijd verwarmd maar er liggen nog steeds vele tientallen 
fleecedekens voor u klaar om toch warm te blijven. 
  

We hebben iedere keer mooie vieringen met prachtige zang van onze koren. 
Het mag de komende periode dan, zo nu en dan, nog kil zijn in onze 
Willehaduskerk maar aan gevoelsmatige warmte hoeft het niet te ontbreken! 
Gelukkig maar, dat is een basisvoorwaarde om samen kerk te kunnen zijn. 
 

Locatieraad 

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

 

In Nieuw Amsterdam haal ik een oudere man in 
een rolstoel op, die samen met zijn dochter reist. Ik 
heb ze vaker in de bus gehad. De vader is al 
langere tijd terminaal en gaat op dit vroege uur naar 
een kleinschalige boerderij waar dementerende 
ouderen in de eindfase van hun leven zijn 
gehuisvest. De dochter rijdt in haar eigen auto 
achter me aan. Ik kijk een paar keer in mijn 

binnenspiegel en zie de man bleek in zijn stoel hangen. Doet me wel wat, z’n 
laatste rit lijkt het wel. Bij de boerderij rij ik hem eruit en wens hem en zijn 
dochter alle goeds met de verhuizing. Raar gevoel, maar ook dit hoort erbij.  
 

Hup naar Coevorden naar een woongroep voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking. Een jonge vrouw stapt voorin bij mij in de bus. Ze 
vraagt of ze haar eigen muziek mag draaien, ze zingt namelijk en plugt een 
muziekdrager in de radio. Smartlappen en al zingend, halen we nog twee 
oudere dames op die naar Emmen moeten. Ik leg ze even uit van de muziek 
en dat vinden ze prachtig. Luid zingend met ons vieren vervolgen we onze 
weg en genieten van de rit. Lachend en dankbaar stappen de twee dames uit 
en vonden het geweldig. Weer een cadeautje. 
  

Bij de bestraling haal ik een man op die bestraald wordt i.v.m. een prostaat 
probleem. Hij vertelt me een goede vriend te hebben die arts is. Hij had 
namelijk al jaren last van jicht en werd daar gek van. De vriend vertelde hem 
onomwonden dat hij maar eens 12 kg moest afvallen en dat hij zich minder 
moest inspannen, want als hobby liep hij wel 30 kilometer op een dag. Breng 
dat maar een terug naar 20 kilometer, en stop met het gebruik van alcohol, 
adviseerde de vriend. Uiteindelijk geen jicht meer en de man voelde zich super 
en kon zeker nu zijn ziekte ook veel beter aan.  
 

Samen hadden we het even over de mindset en hoe je daar grip op kan 
krijgen. Puur de knop om, vasthouden en doen. Ik vertelde hem over het e.e.a. 
wat ik zelf meegemaakt heb en dat het mij inderdaad ook gelukt is om die 
positiviteit-knop vast te zetten. Omdenken, glas half vol, heeft erin 
geresulteerd dat ikzelf veel sterker in het leven sta en dat gelukkig ook mag 
uitstralen naar de mensen om me heen. Zelf heb ik weer een leuke vriendin 
mogen ontmoeten waardoor ik gebeurtenissen uit het verleden kan en mag 
relativeren.  
 

Soms heb je een steuntje in de rug nodig, stel je kwetsbaar op, zeker na 
heftige gebeurtenissen in je leven en aanvaard hulp die op je pad komt. Dan 
kun je weer toekomen aan het maken van nieuwe mooie herinneringen. 
      

 

Alle goeds, Harry 
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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   06-30573235 
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  06-38965889 of 0591-707101 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 19 februari 
Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Herman Heinrich Cosse en 
Helena Cosse-Koop, Lubertus Beukers en Maria Margretha Hemel, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Anna Helena Arling-Tappel, Joop 
Wubkes en Stien Wubkes-Velt, Anna Margaretha Wittendorp-Sulmann, 
Dina Rolink-Heijnen, Wim ten Velde, Riate Schulte-Scholte Aalbes, Maria 
Aleida Theresia Kroezen-Timmerman. 
               

  Woensdag 22 februari   
        om 19.00 uur viering in Emmer Compascuum 

 
 

Zondag 26 februari 
Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, echtpaar Muller-Wesseling,  
Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der 
Werf, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. 
Kolmer-Sijbom-Roufs, overl. ouders Veringa-Kolmer, Margaretha Gerarda 
Maria Verdel-Hijdra, Anna Helena Arling-Tappel en Johannes Alexander 
Arling, Toon Loves en Annie Loves-Tholen, Wim Ten Velde, Riate Schulte-
Scholte Aalbes, Johan Herman Falke en Anna Maria Falke-Berens, Maria 
Aleida Theresia Kroezen-Timmerman. 
 

Weekend 4 en 5 maart                       geen viering 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Johannes 
Hermannus Hemel en overl. fam, Lubertus Beukers en Maria Margretha 
Hemel, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Margaretha Gerarda Maria 
Verdel-Hijdra, Johannes Bernardus Gerardus Valke. 
 

Zaterdag 11 maart 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Harm 
Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-
Sijbom-Roufs, Anna Helena Arling-Tappel, Maria Catharina Fuhler-Kollmer, 
Margaretha Gerarda Maria Verdel-Hijdra, ouders Peters-Suelman. 
 

OUDERENVIERING  
 

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

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 

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

Dinsdag 21 februari 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. 

De volgende contactmiddag is op dinsdag 5 april. 
 

                                      Iedereen is welkom!                                Leo Mensen  
 

KAARTEN (SPEL- EN CONTACTMIDDAG) 
 

Op dinsdag  28 maart 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 28 maart noteer deze datum alvast in u agenda.  
Wij hopen u te zien op een van deze middagen.  
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

20 feb t/m 26 feb H. Beukers 0591-315725 
27 feb t/m 05 mrt A. Peters 0591-313627 
06 mrt t/m 12 mrt J. Lohuis 0591-313826 
13 mrt t/m  19 mrt H. Beukers 0591-315725 
 

ROOSTER LECTOR – ACOLIET 
 

De weekendvieringen 
van 5 februari en 4 
maart komen te 
vervallen.  
 
 

De viering op zondagmorgen is om 9.00 uur.  
 

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 19 feb G. Drent H. Slip 

zo 26 feb B. Menzen H. Maatje 

za 11 mrt M. Heijnen R. Harmes 

zo 19 mrt G. Lamers H. Slip 
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ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 19 feb G. Tobben 0591-317515 
zo 26 feb A. Heijnen 0591-315653 
za 11 mrt G. Timmerman 0591-317726 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden              08 januari 2023 

Wim ten Velde 
74 jaar 

               12 januari 2023 

Maria Aleida Theresia Kroezen-Timmerman  

                     Rie 
       94 jaar 
 
               25 januari 2023 

Maria Catharina de Vries-Heidotting     

                     Trina  

                      72 jaar  
 

 27 januari 2023       27 januari 2023 

   Rudie Heine           Tinus Knegt    

             75 jaar             79 jaar  
 

29 januari 2023 

Mevr. A.M.H. Jonker-Wesseling 

Lenie 
92 jaar 

 

AGENDA VRIJWILLIGERS 
 

Dinsdag 14 maart om 9.30 uur Mantelzorg.  
 

OVERDENKING 
 

Het doel van religie is zelfbeheersing.  
Niet het bekritiseren van anderen.  
Wat doe ik allemaal aan mijn boosheid, 
mijn gehechtheid, haat, trots en jaloersheid?  
Dat zijn dingen waar we  
in ons dagelijks leven op moeten letten.  
 
Dalai Lama 
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FELICITATIES 
 

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

Dhr. J. Valke  
Mevr. G.G. Reuvers-Heller 
Mevr. E. Kreeft-Langen 
Mevr. A. Tieck-Ellermann 
Mevr. Robben-Heidotting  
Mevr. Többen-Borgman  
Dhr. J.B. Wesseling  
Mevr. A.A. Lippold-Broekmann 
Mevr. M.G. Wesseling-Peters 
Mevr. M.E. Valke-van Ommen  
 

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. 
 

CONCERT OECUMENISCHE WERKGROEP 
 

De Oecumenische werkgroep organiseert op zondag 
12 maart om 15.00 uur een concert in het gebouw 
van het Apostolische genootschap aan de Horizon 
in Klazienaveen. Het concert wordt gegeven door 
Marc Bruinewoud en hij zal piano, orgel, accordeon 
en de steirische harmonica bespelen. 
 

Het koor All Together zal deze middag ook met 
passende liederen het  concert invullen. We lezen enkele korte gedichten of 
teksten lezen die hier op aansluiten. We hopen op veel belangstelling en er 
samen een fijne middag van te maken. 
 

Ook is deze middag Arjan Kats uit Hoogeveen uitgenodigd van de organisatie 
Oekraïne om daar iets over te vertellen. Arjan Kats is bekend in het 
oorlogsgebied en organiseert zelf en brengt ook zelf wel goederen naar deze 
gebieden. We proberen deze middag om samen het volkslied van Oekraïne 
te zingen, maar of dat lukt???  
 

INZAMELINGSACTIE OEKRAINE 
 

De oecumenische werkgroep Klazienaveen gaat 16 maart weer een 
inzamelingsactie voor Oekraïne organiseren. 
De Henricuskerk aan de Stellingstraat 4 is open van 18.00 tot 19.00 uur om 
de goederen te brengen. We hopen dat we weer van eenieder de bijdrage 
mogen ontvangen om deze inzameling voor Oekraïne tot een succes te 
maken.  

mailto:lb.henricus.mhvd@gmail.com
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Wat nodig is: Medische artikelen, levensmiddelen, 
dekens, slaapzakken en matrasjes. Ook baby voeding, 
blikken met voeding, luiers, levensmiddelen in blik, 
kaarsen, zaklampen, batterijen en hygiënische 
artikelen, zoals ook de vorige keren en noem maar op. 
Alles wat nodig is voor de eerste levensbehoefte is 
welkom, ook kleding en schoenen zijn welkom als het maar nette spullen 
zijn. 
 

We zorgen dan weer dat alles zo snel mogelijk op transport naar Oekraïne 
gaat. We moeten dit afstemmen met de organisatie/chauffeurs en de wagens 
die beschikbaar zijn. Als jullie al spullen hebben wat bestemd is voor Oekraïne 
en evt. een aantal weken in opslag moet, dan kunt u mij altijd bellen om iets 
te regelen. 

Iedereen alvast bedankt voor de inzet en bijdrage. 
 

Namens de Oecumenische werkgroep Klazienaveen 
Inlichtingen: A. Bruinewoud tel: 0591-314698 

 

POTGRONDACTIE 
 

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. De zakken kosten 
€ 4,= per zak of 4 zakken voor € 15,=. 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 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. 
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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 
 

 
 

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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Kerk en Locatiebureau:               
De Hoven 8 
7894 BT Zwartemeer 
Telefoon: 0591-76 91 44 
 

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:  Zelf regelen in agenda  

in de keuken van de kerk  
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 
.  

Zondag 19 februari 
Ouders Conen-Thöne, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, 
ouders Kuhl-Kollmer, Gretha en Herman Borgmann, Leida en Haine Peters, 
Johan Peters en schoondochters en schoonzoon.  

               

Woensdag 22 februari   

om 19.00 uur viering in Emmer Compascuum 
 

Weekend 25 en 26 februari geen viering in Zwartemeer 
Deze intenties worden gelezen op zondag 26 februari in Klazienaveen 
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Gretha en Herman 
Borgmann, Leida en Haine Peters, ouders Oortmann-Peters en dochter. 
 

Zaterdag 04 maart 
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, pa en ma Post, Leida 
en Haine Peters, Gretha en Herman Borgmann. 
 

Zondag 12 maart. 
Herman en Triena Wubbels-Valke, Berry Schepers, René Lohuis, Johan 
Peters en schoondochters en schoonzoon, ouders Siebers-Siebum en zonen 
Herman en Gerard. 

De zondag vieringen zijn om 10.30 uur 
 

OUDERENVIERING WOENSDAG 15 FEBRUARI 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 

 

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 5175159 
 

                   

      Mieke Schepers 
                 Tinie Rocks         

ZIEKEN- en BEJAARDEN BEZOEK  EN BLOEMENGROET 

BLOEMVERSIERING 



 

Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 41 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

16 feb t/m 19 feb Jan Siebers 0591-313282 
20 feb t/m 26 feb   X Luuk Ronde 0591-316208 
27 feb t/m 05 mrt Tiny Smit 0591-313472 
06 mrt t/m 12 mrt Jan Knol 0591-316578 
13 mrt t/m 19 mrt Jan Siebers 0591-313282 

X = Deze week geen weekenddienst in Zwartemeer 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

FAMILIEBERICHTEN 

 Overleden      Op 09 januari 2023 

Herman Otto Borgmann 
in de leeftijd van 88 jaar. 

 

 

Op 11 januari 2023 

Johannes Henderikus Wilhelmus Peters (Haine) 
in de leeftijd van76 jaar. 

Dat zij mogen rusten in vrede 
 

 

Van 23 tot 24 februari 
Staat de papiercontainer bij de Banier!! 
(van donderdag ± 13.00 uur tot vrijdag 13.00 uur) 

 

Breng uw oud papier naar De Banier!! 
 De opbrengst komt ten goede aan de kinderen. 

 

 

Informatiebijeenkomst over de toekomst van onze 
kerkgebouwen in Zwartemeer 
Zoals eerder gemeld moet elke parochie in ons Bisdom een 
toekomstplan maken van de kerkgebouwen in de verschillende 
locaties.  

ACOLIETEN 

19 feb Jan Siebers 
04 mrt Jan Siebers 
12 mrt Bertha Heidotting 

LECTOREN 

19 feb Annie Bartels 
04 mrt Bertha Heidotting 
12 mrt Annie Bartels 

OUD PAPIER NAAR DE BANIER!! 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
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Uiterlijk 1 juli van dit jaar moeten de resultaten van deze plannen ingeleverd 
zijn bij het bisdom. Om de parochianen te informeren in welke richting we 
denken worden er bijeenkomsten gehouden in de vier locaties. Voor onze 
locatie zal dat zijn op 15 maart in onze parochiezaal. De bijeenkomst begint 
om 19.30 uur. Ik hoop dat er veel parochianen naar deze bijeenkomst komen 
om hun bijdrage te leveren aan onze toekomstvisie. 
  

Actie kerkbalans 2023 
De enveloppen voor de actie kerkbalans zijn weer door diverse 
vrijwilligers bij u in de bus gedaan. Het waren er beduidend 
minder dan voorgaande jaren. Dat komt omdat we er voor 

gekozen hebben om parochianen die de laatste jaren geen enkele bijdrage 
hebben gegeven niet langer een envelop te geven. Heeft u geen envelop 
gehad, maar u wilt toch een bijdrage leveren? Dat kunt u doen door uw bedrag 
over te maken op bankrekening NL81 RABO 0330685856 ten name van 
RK parochie Maria Hertogin van Drenthe, H. Antonius van Padua,  
met als omschrijving actie kerkbalans en uw adres.  
Er zijn dit jaar 281 enveloppen in de bus gedaan, waarvan 53 naar adressen 
buiten Zwartemeer. Er zijn tot nu toe nog niet veel enveloppen terugbezorgd 
bij de bezorgers van de envelop of in de brievenbus van de kerk. We hadden 
gehoopt dat de meesten van u dat toch voor 1 februari 2023 zouden doen. 
Maar het kan natuurlijk altijd nog. Ik kreeg ook vragen of het wel zin had om 
nog een bijdrage te gaan betalen omdat onze kerk dicht ging. Ik heb 
aangegeven dat mij niet bekend is dat de kerk dicht zou gaan en dat alle 
verhalen daaromtrent niet gestaafd kunnen worden met feiten. Wilt u hier 
meer over weten kom dan zeker 15 maart naar de meedenk bijeenkomst. 
 

Aanmeldingen voor de Eerste H. Communie en het H. Vormsel 
Er is dit jaar geen enkel kind van onze locatie die de Eerste H. Communie 
doet. En er is maar één kind dat het H. Vormsel gaat ontvangen. Dat is een 
absoluut dieptepunt. Je moet daarbij in de eerste plaats naar de ouders kijken, 
want die moeten het stimuleren. Maar is er ook wel voldoende wisselwerking 
tussen onze kerk en de basisschool? Het feit dat er geen  viering is gehouden 
met kerst voor de kinderen van de basisschool in onze kerk is een belangrijk 
signaal. Hopelijk staan er een aantal personen op die het tij proberen te keren, 
want zonder jeugd is er geen toekomst voor onze geloofsgemeenschap. 
 

Droevige berichten 
Deze maand is onverwacht Jan Bruinsma overleden. Hij is de echtgenoot van 
Ria Bruinsma-Peters, redactielid van ons parochieblad. We wensen Ria en 
haar familie veel sterkte toe met dit zo grote verlies. 
Ook is deze maand overleden Haine Peters. Haine was jarenlang de 
beheerder van onze parochiezaal en was tot aan het einde van vorig jaar nog 
onze enige collectant. We zijn hem heel veel dank verschuldigd voor zijn inzet 
en zullen hem zeker als collectant gaan missen. We wensen zijn kinderen en 
familie veel sterkte toe met dit verlies. 
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Onverwachte nieuwjaarsboodschap van Parochie Maria 
Hertogin van Drenthe 
Op 1 januari kreeg ik en waarschijnlijk ook sommigen onder u een 
e-mailbericht van Parochie Maria Hertogin van Drenthe. Wat leuk 
was mijn eerste gedachte, zal wel een nieuwjaarswens zijn van 

het parochiebestuur. Het bleek echter te gaan om de toezending van een 
digitale factuur voor het betalen van de kerkbijdrage voor het jaar 2023. 
Helaas dus een zakelijke boodschap voor het nieuwe jaar. Moest wel wennen 
aan deze zakelijkheid van de zijde van de kerk op de eerste dag van het 
nieuwe jaar. De factuur is echter verzonden op verzoek van diverse 
parochianen en gezien het feit dat er al door heel velen is betaald heeft het 
zeker ook positieve kanten.  
Daarnaast blijkt dat het voor de boekhouding ook echt op 1 januari moet. 
 

Verkoop potgrond 
In de vorige editie van het parochieblad heb ik parochianen gevraagd of ze 
mee wilden doen om potgrond te verkopen voor onze locatie. Helaas heeft 
zich niemand gemeld en daardoor zal deze actie niet gaan plaatsvinden. 
Overigens organiseert Hurry-Up ook al jaarlijks zo`n actie en wellicht is het 
achteraf maar beter dat wij hun geen concurrentie kunnen gaan aandoen. 
Want ook zij doen hun uiterste best om de eindjes aan elkaar te knopen. 
 

Reservering parochiezaal 
De reservering van de parochiezaal voor vergaderingen of 
activiteiten liep tot nu toe telefonisch via Luuk Ronde. Een 
aantal vaste groepen miste daardoor de afsprakenagenda die 
altijd in de keuken was opgehangen. Om aan deze bezwaren 
tegemoet te komen hebben we de afsprakenagenda weer 
opgehangen in de keuken. Maar dan gaan wij er wel van uit dat eenieder die 
gebruik wil gaan maken van de parochiezaal zelf gaat kijken of dat mogelijk is 
en dan ook de afspraak gaat invullen op deze agenda.                   

JS  

 

Sam’s kledingactie haalt op 06 mei weer de gebruikte 
kleding, schoeisels ed. weer op.  
 

Mooie gelegenheid om de kledingkasten weer eens op te 
ruimen. U kunt het in de week van 1 mei tot en met 6 mei 
brengen bij de R.K.-kerk. Graag in afgesloten zakken. 

 

          De kleding is ten behoeve voor: 
Van betere zorg voor Moeder en kind in Ethiopië. 

 

Graag zien wij uw kleding komen 
en alvast bedankt voor de moeite. 

 
 

SAM’S KLEDINGACTIE 
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COLUMN VAN DE BISSCHOP 
 

 

Steun voor Wereldjongerendagen in Lissabon 
 

Van 26 juli tot en met 8 augustus a.s. reizen katholieke 
jongeren uit de hele wereld naar de Portugese 
hoofdstad om samen te komen met paus Franciscus. 
Zelf ben ik in 1989 als seminarist bij de 
Wereldjongerendagen geweest van Santiago de 
Compostella. In de parochies waar ik daarna werkte, 
liet ik het jongerenpastoraat altijd over aan mijn 
kapelaans. Zij gingen dan mee naar de jongerendagen 

in Keulen, Parijs, Sydney enz.. Ik bleef thuis. Dit jaar ga ik weer mee, omdat 
ik nu het hele jaar door meer bij de jeugd betrokken ben. Dankzij activiteiten 
van ons Jongeren Platform en door vormselvieringen in parochies. Vanuit het 
bisdom hebben we een eigen reis georganiseerd. We richten ons op 51 
personen, dat is een volle bus! Informatie over deze WJD-reis vindt u elders. 
 

Waar het mij nu om gaat is het volgende. Bent u in de gelegenheid om deze 
jongerenreis financieel te steunen? In de folder staat een geschat bedrag van 
€ 1.450 per persoon, alles inbegrepen. Dat is een fors bedrag, en dat moet 
naar beneden. Want de jongeren betalen natuurlijk zelf ook. De eerste 
donaties zijn binnen, waardoor er al € 200 vanaf gaat. Maar dat is niet 
voldoende. Natuurlijk zoekt elke jongere ook in zijn of haar eigen kring naar 
financiële steun. Maar ik wil op deze plek graag ook op u een beroep doen 
om de jongeren collectief te steunen. We weten uit ervaring hoe de WJD veel 
indruk maken op hen die het meemaken. De ontmoetingen met zoveel 
katholieke geestverwanten, onderweg ernaar toe en tijdens vieringen ter 
plaatse, zijn onvergetelijk en het begin van nieuwe vriendschappen. 
 

Tijdens de chrismamis op woensdag 5 april in de H. Dominicus in 
Leeuwarden zijn jongeren aanwezig, net als vorig jaar in de St. 
Jozefkathedraal te Groningen. Er wordt dan een tweede collecte gehouden 
bij de uitgang. Maar u kunt natuurlijk uw donatie ook overmaken op rek.nr. 
NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. het Bisdom Groningen-Leeuwarden te 
Groningen, o.v.v. Wereldjongerendagen 2023. 
 

Het is belangrijk dat jongeren elkaar ontmoeten en dat ze dat doen vanuit het 
geloof en de Kerk. Als inspiratiebron voor hun geloofsleven.  
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In hedendaags katholiek Nederland kom ik regelmatig medewerkers tegen die 
in hun jonge jaren deelnamen aan de Werkgroep Katholieke Jongeren, of aan 
de Wereldjongerendagen. Die bijeenkomsten hebben voor hen dus veel 
betekenis gehad. Ze vonden hun weg in de Kerk. Wilt u de jeugd van nú 
steunen? Namens de deelnemers, heel veel dank voor uw gebed en uw 
gaven. 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 
 

DIOCESANE WERKGROEP PARTNERVERLIES 
 

ONTMOETINGSDAG IN SAPPEMEER 
voor mensen die hun partner hebben verloren 
 

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-
Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een 
Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben 
verloren. De ontmoetingsdag is dit voorjaar op DONDERDAG 23 maart 2023 
van 10-15.30 uur in de parochiezaal te Sappemeer (adres: Noorderstraat 
154, 9611 AP)  
 

Het ontmoeten van elkaar staat deze dag voorop, omdat gesprek met 
mensen die een soortgelijke ervaring hebben heel waardevol en helend kan 
zijn.  
Pastoraal werker Wiebe Mulder, voorzitter van de werkgroep, vertelt iets over 
het omgaan met verlies en rouw, ook in het perspectief van het geloof. Hij zal 
ook stilstaan bij de plaats die God daarbij inneemt. De dag wordt afgesloten 
met een korte gebedsviering. 
 

Voor koffie/thee en een lunch is gezorgd. We verwachten van u een bijdrage 
in de kosten van € 12,00. Desgewenst kunt u iemand uit uw omgeving 
meenemen.  
 

Tot 15 maart 2023 kunt u zich opgeven bij: 
Bisdom Groningen-Leeuwarden  
Ubbo Emmiussingel 79 
9711 BG Groningen 
tel. 050-4065888 
Email: l.winter@bisdomgl.nl 
 

Voor meer informatie kunt u bellen met: 
Dhr. H.J.M. Steentjes, tel. 06-50462220 
Mevr. M.G. Scholte Aalbes-Schomaker, tel. 0599-587331 
Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820 
Dhr. T. Groen, tel. 0527-202535 
Na opgave ontvangt u rond 16 maart 2023 een programma, een 
routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag. Sappemeer 
is per bus en trein bereikbaar. 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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ROEPINGENAVONDEN EN ROEPINGENWEEKEND IN 2023 
 

Na succesvolle avonden én een ochtend worden de roepingenavonden 
voortgezet in 2023. Iedere derde vrijdag van de maand organiseert pastoor 

Tjitze Tjepkema in Heerenveen de roepingenavond. Elke 
avond begint om 18.00 uur met een Eucharistieviering in 
de H. Geestkerk aan de Crackstraat (vlakbij het trein- en 
busstation.) Daarna volgt een warme maaltijd in 
parochiecentrum ’t Skûtsje. Voor die maaltijd vragen we 
een kleine financiële vergoeding. 
 

Daarna volgt catechese aan de hand van Youcat. Tijdens 
de avonden is veel ruimte voor gesprek. Zo leren jongeren elkaar kennen en 
leren ze over elkaars roeping. Deelnemers komen uit het hele bisdom en een 
aantal van daarbuiten; allemaal in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. 
 

Benieuwd?  
De roepingenavonden staan open voor alle geïnteresseerden in de leeftijd 
van 18 tot 35 jaar.  
Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met: 
Johan Krijnsen:  
Tel: 06-25248674 of via de mail: johankrijnsen@hotmail.com 
 

Data van Roepingenavonden en kloosterweekend in 2023: 

• 17 februari:  Sacramenten 

• 17 maart:   Doop 

• 5 april:    Chrismamis Leeuwarden 

• 21 april:   Vormsel 

• 19 mei:   Communie 

• 16 juni:   Boete en verzoening 

• 21 juli:    Ziekenzalving 

• 27 juli-8 aug:  WJD Lissabon 

• 18 augustus:  Wijding 

• 15 september: Huwelijk 

• 20-22 oktober: Roepingenweekend (meer info: Johan Krijnsen) 

• 17 november 

• 15 december 

 
 
 
 
 
 

mailto:johankrijnsen@hotmail.com
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RK TIENERWEEKENDEN IN 2023 
 

Na de geslaagde tienerweekenden 
van het afgelopen jaar heeft het 
Jongerenplatform voor 2023 weer 
twee fantastische tienerweekenden 
gepland! Ook deze weekenden zullen 
bij de Blauwe Zusters in Heiloo zijn. 
 

In de weekenden van 28 -30 april en 
24-26 november zullen de 
tienerweekenden plaatsvinden,  
speciaal voor tieners van 12–18 jaar. 
Een weekend met catechese, 
ontmoeting, leren en leven bij en met 
zusters, spelactiviteiten en veel 
gezelligheid!  
  

“De activiteiten waren erg leuk en gezellig. Ik heb nieuwe dingen geleerd 
over de kerk en ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt!” – is een reactie 
van één van de deelnemers aan het tienerweekend .  
 

De aankomst is op vrijdagavond rond 18.00 uur. Hier beginnen we met z’n 
allen met avondeten, ook voor de ouders die de deelnemers brengen.  
 

Op zondag rond 13.00 uur gaan we weer naar huis. Hierbij is er voor de 
ouders die ophalen de mogelijkheid om de mis om 10.30 uur mee te vieren 
en mee te lunchen.  
 

De kosten voor het weekend zijn  
€ 30,- per persoon. 
 

Mochten de kosten en/of het vervoer een 
probleem zijn,  
stuur dan even een mailtje naar 
jongerenbisdomgl@gmail.com. 
 
Aanmelden voor deze tienerweekenden 
kan via deze link: 
https://forms.gle/ZcWFaAVSW6vz7KAj6 

 

mailto:jongerenbisdomgl@gmail.com
https://forms.gle/ZcWFaAVSW6vz7KAj6


 

 

VEERTIGDAGENTIJD 
 

De Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van bezinning, als voorbereiding op 

het feest van Pasen. Het zet ons stil bij Jezus’  laatste avondmaal en zijn 

opdracht om steeds opnieuw brood en wijn met elkaar te delen. Het zet ons stil 

bij zijn overvloedige liefde voor ons, maar ook bij de opdracht om te delen van 

wat we zelf ontvangen. 

DE VEERTIGDAGENTIJD: EEN TIJD VAN INKEER. 
 

Waar draait het om in ons leven? Wat is het meest belangrijk? 

Als we kijken naar hoe we onze tijd besteden, dan geeft dat iets aan.  

Of toch niet? Onze tijd gaat op aan leven, werken,  

onze telefoon, onze computer en sociale verplichtingen.  

Wat is daarin het meest belangrijk?  

En hoe verhoudt het zich tot ons geloven, tot ons innerlijk leven?  

Wat beweegt ons diep van binnen?  

Wat zijn onze beweegredenen, onze drijfveren?  

En hoe verhoudt zich dat tot de Bron van ons leven?  

Een hoop vragen.  

De uitnodiging ligt er om daar bij stil te worden,  

in de tijd die voor ons ligt.  

De Veertigdagentijd  is een tijd van inkeer en verstilling,  

een tijd van omkeer naar God.  

Een periode om ons te richten op de Levende Heer, om Hem te zoeken.  

Wat kunnen we komende tijd concreet doen om ruimte te maken voor God? 
 

Ds. Charlotte Inkelaar-De Mos 

Uit: De Veertigdagenkalender van Petrus 


