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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 31 maart 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. 4 jrg 8 

loopt van 22 april t/m 26 mei 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 

 

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 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 25 & 26 maart 5e zondag 40 dagentijd tijd koor 

zaterdag Barger-Compas  verwarmd Pastor Mielnik 19.00 Samenzang  

zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.00 Samenzang 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 10.30 Heren 

dag 1 & 2 april 

Palmzondag  
Presentatie 
1e Communie &  
H. Vormsel 

tijd koor 

zaterdag Klazienaveen          Pastor Mielnik 19.00 Care Free ‘16 

 Zwartemeer DoP 19.00 Volkszang 

 Emmer-Compas     DoP 19.00 Xtra-Eigen-Wijs 

zondag Barger-Compas    Pastor Mielnik 10.00 Josephkoor 

dag 6 april  Witte Donderdag 
MHvD 

tijd koor 

donderdag Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Josephkoor 

dag 7 april Goede Vrijdag tijd koor 

vrijdag Klazienaveen DoP 15.00  

 Zwartemeer  DoP 15.00 Volkszang 

 Barger-Compas DoP 15.00  Samenzang 

 Emmer-Compas DoP 15.00 Dames en Heren 

 Klazienaveen      Kruishulde Pastor Mielnik 20.30 Jesus Freaks 

dag 8 april Paaswake MHVD tijd koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Mielnik 19.30 Gemengd koor 

dag 9 april 1e Paasdag tijd koor 

zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.00 Henricuskoor 

 Emmer-Compas     Pastor Mielnik 10.30 Dames en Heren 

dag 10 april 2e Paasdag MHvD tijd koor 

maandag Barger-Compas Pastor Mielnik 10.00 Josephkoor 

dag 15 & 16 april 2e zondag van Pasen tijd koor 

zaterdag Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames 

zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.00 Samenzang 

 Zwartemeer Pastor Mielnik 10.30 Gemengd koor 

dag 22 & 23 april 3e zondag van Pasen tijd koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Samenzang 

zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.00 Henricuskoor 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 10.30 Enjoy 
 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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dag locatie   voorganger  tijd 

21 mrt Klazienaveen Kerk Pastor Mielnik 14.00 

29 mrt Zwartemeer  Kerk Pastor Mielnik 14.00 

04 apr Emmer-Compas Parochiehuis Pastor Mielnik 14.00 

05 apr Klazienaveen Dillehof Pastor Mielnik 14.30 

13 apr Barger-Compas Kerk Pastor Mielnik 14.00 

18 apr Klazienaveen Kerk  Pastor Mielnik 14.00 
 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 
 

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

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

 

 

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

In de r.-k. parochiekerken van Zwartemeer (1e dinsdag v.d. maand), Barger-
Compas (1e donderdag v.d. maand), Emmer-Compas (2e woensdag v.d. 
maand) en Klazienaveen (2e donderdag v.d. maand) is het mogelijk, om te 
mediteren en in stilte te bidden tijdens uitstelling en aanbidding van het H. 
Sacrament. tijdens aanbidding is er ook gelegenheid om te biechten. 
Aansluitend is dan om 19.00 uur de Eucharistieviering. 
 
 
 

OUDEREN VIERINGEN 

Week 11 13 mrt t/m 19 mrt Henk Kuhl 

Week 12 20 mrt t/m 26 mrt Marianne Keurs 

Week 13 27 mrt t/m 02 apr Pastor Mielnik 

Week 14 03 apr t/m 09 apr Pastor Mielnik 

Week 15 10 apr t/m  16 apr Henk Kuhl 

Week 16 17 apr t/m  23 apr Marianne Keurs 

Week 17 24 apr t/m 30 apr Pastor Mielnik 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 

dag datum plaats Rozenkrans gebed tijd 

dinsdag 21 mrt Zwartemeer  19.00 

woensdag 22 mrt Emmer-Compas  19.00 

donderdag 23 mrt Klazienaveen  19.00 

dinsdag  04 apr Zwartemeer 18.30 – 18.55 19.00 

woensdag 12 apr Emmer-Compas 18.30 – 18.55 19.00 

donderdag 13 apr Klazienaveen 18.30 – 18.55 19.00 

dinsdag 18 apr Zwartemeer  19.00 

donderdag 20 apr Barger-Compas  19.00 
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DOOP - WELKOM IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK 
 

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

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

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 
 

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 
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OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU 
 

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

 Barger-Compas 
Verl. Oosterdiep WZ 67 

0591-349051 

Emmer-Compas 
Hoofdkanaal OZ 82 

0591-351351 

Klazienaveen 
Stellingstraat ZZ 4 

0591-649071 

Zwartemeer 
De Hoven 8 

0591-769144 

Maandag   18.15-18.45  

Dinsdag 
14.00-15.00 

tel: 06-51751592 
  18.30-19.00  

Donderdag 

18.30-19.00 
locatie bureau 
19.00-20.00 

tel: 06-51751592 

11.00-12.00   

Zaterdag  
10.00-12.00 

stuurgroep 
  

 

WOORD VAN DE PASTOR 
 

Carnaval is feestvieren aan vooravond Vasten 
 

Op 22 februari (Aswoensdag) zijn wij begonnen met onze 40-daagse tocht 
naar Pasen. Een paar dagen van tevoren werd in het Zuiden, maar ook in veel 
plaatsen in het Noorden van Nederland Carnaval gevierd.  
 

Carnaval is een begrip in Nederland. Het laatste weekend voor Aswoensdag 
breekt het in alle hevigheid los. Een paar dagen plezier en vrolijkheid. Dat is 
prima. Maar het is ook goed om je te realiseren dat Carnaval ook 
‘Vastenavond’ heet: vooravond van de Vasten.  
 

In de katholieke traditie is het een goed gebruik om regelmatig feest te vieren. 
Maar het is óók een goed gebruik om voorafgaand aan een groot feest een tijd 
van soberheid in acht te nemen. Vóór Kerstmis is dat de Advent en vóór Pasen 
is dat een tijd van veertig dagen vasten.  
 

Die Vasten of Veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Gelovigen worden 
opgeroepen om vanaf die dag een paar weken soberder te leven. Waar het 
tegenwoordig heel erg hip is om vooral om gezondheidsredenen een aantal 
weken af te zien van alcohol, vlees of allerlei zoetigheid, kan het ook geen 
kwaad om die tijd te gebruiken om eens goed over het leven na te denken en 
tot bezinning te komen.  
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De betekenis van het woord carnaval komt zeer waarschijnlijk van het Latijnse 
‘carne levare’, wat ‘verwijderen van 
vlees’ betekent. Vertaald naar onze 
tijd is vasten vooral een paar weken 
afzien van luxe en overdaad om te 
ontdekken dat het best iets minder 
kan en om een ander ook iets te 
gunnen. Vandaar dat kerken in deze 
periode ook de Vastenactie houden. 
Gelovigen sparen iets uit hun eigen 
mond of beurs om het aan een ander 
te geven die (veel) minder heeft.  

 

De Vasten is tevens een voorbereiding op het lijdensverhaal van Christus, dat 
in de Goede week herdacht wordt en dat uitmondt in de viering van zijn 
verrijzenis met Pasen. De zes weken daarvoor kunnen best een opgave zijn. 
Daarom vieren katholieken aan de vooravond daarvan nog even drie dagen 
uitbundig feest: Vastenavond of Carnaval. 
 

Ook voor mij persoonlijk is het Carnaval vieren geen vreemde activiteit meer.  
Hoewel in Polen Carnaval niet op dezelfde manier gevierd wordt (zo uitbundig 
!!!! - met optochten, aankleden, enzovoort) zoals in Nederland. Voordat ik naar 
Drenthe verhuisde heb ik jarenlang in Limburg gewoond, zo werd het Carnaval 
een deel van mijn leven.  
 

En zo “belangrijk” dat ik ook hier in het Hoge Noorden voor de tweede keer 
aan de Verlichte Carnavalsoptocht in Emmer-Compas meedeed.  
En… dit jaar heeft onze groep de eerste prijs gewonnen!!!!!!!. 
 

Vanaf deze plek wil ik 
vooral iedereen 
bedanken die heel veel 
werk heeft gestoken in 
het voorbereiden van de 
kostuums en het 
wagentje en alle 
deelnemers van onze 
groep. Dank ook aan de 
jury voor de juiste 
keuze!!!! Door hun juiste 
beslissing is de werking 
van de Heilige Geest (die 
met zijn wijsheid de jury 
vulde ) wel zichtbaar ;)  
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Tot slot, het Carnaval 2023 is voorbij.  
Nu zijn wij onderweg naar Pasen,  
40 dagen lang voor…   
 

-  een betere omgang met jezelf; 
-  een betere omgang met medemensen;         
-  een betere omgang met het milieu en de gehele wereld; 
-  een betere omgang met God. 
 

Voor gelovige mensen zijn juist de 
eerste drie wegen in hun combinatie 
een goede manier om het vierde doel  
na te streven: een betere omgang met  
het geheim dat we God noemen.  
Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het 
hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning. 

Pastor Mielnik 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Langzaam zien we de wereld om ons heen ontwaken: de bomen lopen uit en 
ook de mensen weer. Het gras wordt gemaaid en er wordt weer volop gefietst. 
Ook in de Kerk beginnen de activiteiten weer. Denk maar aan de Palmpasen 
vieringen, waarin niet alleen de kinderen met hun palmpaasstok zullen lopen, 
maar waar ook de nieuwe communicantjes en vormelingen zich zullen 
presenteren. We wensen hen een goede voorbereidingstijd. 
 

Na een tijd van voorbereiding zijn, als u dit leest, de 
informatie avonden over de gebouwen geweest. Op 
deze avonden heeft u kunnen horen in welke richting 
vanuit de werkgroep wordt gedacht en hopelijk heeft 
de werkgroep uw gedachten daarover gehoord. 
Hiermee zullen zij aan de gang gaan en dan, samen 
met het Bisdom, een plan maken zodat we meer 
toekomstbestendig worden. 
 

Maar we zijn nu op weg met elkaar naar het 
Paasfeest. We hopen u tijdens één van de vele 
vieringen te ontmoeten.  
 

 

Het parochiebestuur wenst u allen 
Zalig Pasen! 



Klaverblad Algemene Informatie  Pagina | 11 

MISDIENAARSDAG 
 

Alle misdienaars van het bisdom, en dus ook de misdienaars van onze 
parochie, worden de uitgenodigd voor een landelijke misdienaars dag in 
Kevelaer op zaterdag 13 mei a.s. 
 

Deze dag is bedoeld als dankjewel aan alle misdienaars en acolieten van 
Nederland voor hun trouwe dienst aan het altaar tijdens de liturgie in onze 
geloofsgemeenschappen. Het is een nieuw initiatief welke landelijk wordt 
georganiseerd met als doel om met alle misdienaars en acolieten samen te 
komen, te vieren en op ontspannen wijze met elkaar om te gaan. Vooral 
samen; om te laten zien dat veel kinderen en jongeren het belangrijk vinden 
om een taak als misdienaar of acoliet te mogen vervullen. 
 

Onze bisschop zal zelf deelnemen aan deze dag. Hij hoopt dan ook dat vele 
kinderen en jongeren hem deze dag willen vergezellen. Aangezien alle 
misdienaars deelnemen aan de viering worden ze van harte uitgenodigd hun 
eigen liturgische kleding mee te nemen. Natuurlijk zijn de begeleiders ook van 
harte welkom.  
 

Aan deze dag zijn geen kosten verbonden. Het vervoer van de deelnemers en 
hun begeleiders wordt door de parochie – eventueel in overleg met andere 
parochies uit de buurt – geregeld. 
 

Opgeven en verdere informatie bij Louis Veldhuis: liturgie.mhvd@gmail.com 
 
 

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

In februari zijn er op alle begraafplaatsen grafmonumenten 
verwijderd. Hier zijn altijd veel vragen over: want hoe werkt dat nu 
precies? 
In het jaar dat het grafrecht verloopt, krijgt de rechthebbende een 
brief met een verlengingsvoorstel. In die brief staat dat het 

grafrecht afloopt en dat men kan verlengen. Ook staat hierin wat het kost om 
te verlengen en de verschillende manieren waarop betaald kan worden. Wist 
u dat u een verlenging per jaar kan betalen? Of eventueel zelfs per maand? 
 

Als de rechthebbende besluit om het grafrecht niet te verlengen, wordt er (een 
bordje met) een sticker bij het graf geplaatst, dat de rechthebbende wil ruimen. 
Mochten er dan andere nabestaanden zijn, die het grafrecht over willen 
nemen, kunnen zij contact opnemen via de parochie telefoon. Mocht daar geen 
reactie opkomen, dan wordt het grafmonument verwijderd. De rechthebbende 
krijgt hiervan vooraf bericht. Soms wil men nog een laatste keer het graf 
bezoeken, soms heeft men nog spullen op het graf staan, zoals beeldjes of 
kaarsen, die men graag mee wil nemen. 
 

De rechthebbende kan vooraf aangegeven of hij (of zij) het grafmonument wil 
hebben. In dat geval worden hierover afspraken gemaakt. Wil de 
rechthebbende met name de letterplaat niet hebben, wordt deze afgevoerd en 
vernietigd. Het verwijderen van grafmonumenten gebeurt met dezelfde 
machine die gebruikt is om indertijd het grafmonument te plaatsen. 
Grafmonumenten verwijderen kost de rechthebbende geen geld. Bij de uitgifte 
van een graf wordt al een bijdrage in rekening gebracht.  
 

Met het verwijderen van het grafmonument is er in feite met het graf zelf nog 
niets gebeurd. Dat doen we alleen als de plaats opnieuw wordt uitgegeven. In 
de meeste gevallen wordt dan het graf geschud, dat wil zeggen, de eventuele 
overblijfselen worden verdiept in het graf begraven, zodat het opnieuw gebruikt 
kan worden. Heeft u nog vragen hierover of wilt u eens weten wat er voor u 
mogelijk is als u te zijner tijd komt te overlijden? Bel gerust de parochietelefoon. 
We maken graag een afspraak met u om al uw vragen te beantwoorden.  
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Opgenomen in onze Parochie Maria, Hertogin van Drenthe. 
Op 26 februari in de locatie Emmer-Compascuum  

                          Mint Arendsen 
dochtertje van Lianne Arendsen-Tiben en Stefan Arendsen 
 

 

Op 12 maart in de locatie H. Antonius van Padua te Zwartemeer 
 

                                Mick Gosevoort 
zoontje van Silvia Vedder en Johan Herman Robert Gosevoort 
broertje van Sem en Tessa 
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KINDERPAGINA 
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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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Van harte 

feliciteren 

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 25 maart 
Annemiek Bürmann-Helderop, Annie Greve-Gepken, Ben Heller, fam. 
Linnemann-Drees, fam. Nijzing-Heller, Lies Griemink-Schulte, Maria Aleida 
Bruns-Pol, Maria Catharina Johanna Dijck-Rohling, Maria Gezina Schulte-
Gepken, Marian Wittendorp-Heller, ouders Feringa-Hake, Ria Kuhl-Arling, 
Sien Menzen-Kuhl. 
 

Zondag 2 april                                                     Palmzondag Gezinsviering  
                                                       Presentatie 1e Communie en H. Vormsel 
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 9 april                                                                        Eerste Paasdag 
Ouders Heller-Benes, Abel Rolfers en dochter Heleen, overl. fam. Kuhl-
Gebben, Ria Kuhl-Arling, Lies Hartmann, overl. fam. Hartmann-Hartmann, 
ouders Heller Bols, ouders Moorman-Kuhl, ouders Gepken-Rass, Herman 
Mencke, ouders Hemmen-Thole en dochter Ria, ouders Mencke-Steenhuis, 
Jo Robben, Annemiek Bürmann-Helderop, Annie Greve-Gepken, Ben Heller, 
fam. Linnemann-Drees, fam. Nijzing-Heller, Gerhard Heinrich Lübbers, 
gezusters Feringa, Henk Heller, Karin Drent, Lenie Heller-Twickler, Maria 
Aleida Bruns-Pol, Maria Catharina Johanna Dijck-Rohling, Maria Gezina 
Schulte-Gepken, ouders Berends-Hölscher, ouders Berends-Lippold, ouders 
Dijck-Suelmann, ouders Feringa-Hake, ouders Feringa-Rolfes, ouders Hake-
Wubben, ouders Hartmann-Gerdes en Gert, ouders Pruim-Tiben, ouders 
Tubben-Keizer, Pastoor Ben Velthuis, Sien Menzen-Kuhl, Wim Wehkamp.  
 

Maandag 10 april                                                                 Tweede Paasdag 
Fam. Linnemann-Drees. 
 

KOSTERS 
 

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

OUDERENVIERING 
 

Donderdag 13 april 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  

23 mrt Dhr. J.A. Lingenaar                                             27 mrt Mevr. G.M.G. Hartmann‐Conen 
 

01 apr Mevr. T. Behrendt‐Moorman     01 apr Dhr. H. Hölscher 
02 apr Mevr. A.H. Borgmann       02 apr Dhr. L. Gerdes 
03 apr Dhr. J.C. Behrendt        04 apr Dhr. H.H. Veringa 
07 apr Dhr. R.H. Feringa        08 apr Mevr. H. Wittendorp‐Willms 

08 apr Mevr. M.M. Feringa‐Schulte     
09 apr Mevr. S.M.H. van Winden‐Middelburg   11 apr Mevr. M.T. Arling‐Wessels 

12 apr Mevr. A.A. Bruins‐Bürmann      15 apr Mevr. M.G. Lingenaar‐Lambers 

16 apr Mevr. M.G. Zwart‐Lingenaar     20 apr Mevr. A. Kuhl‐Arling 
 

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 

Op de zondagen na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te 
drinken in de parochiezaal. U bent van harte welkom. 

 

ACTIE POTGROND 2023 
 

Op zaterdag 18 maart komen de vrijwilligers weer bij u aan de deur voor de 
jaarlijkse potgrondverkoop. De al bestelde zakken worden die dag bij u 
afgeleverd.  

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

VASTENACTIE 2023 
  

Bij dit Klaverblad heeft u het vastenzakje gekregen en 
een flyer over het project. U heeft kunnen lezen in 

vorige Klaverbladen dat we dit jaar in zuidoost Drenthe met alle parochies 
meedoen aan een eigen goede doel project voor DARA Europe. Met dit project 
willen we zoveel mogelijk geld bij elkaar brengen om de kinderen in Cambodja 
betere scholing te geven. We hopen dat we vastenzakje weer terugzien in de 
bus achter in de kerk. Zaterdag 25 maart om 19.00 uur zal José Huizinga 
tijdens de viering meer vertellen over het project in Cambodja. 
 

mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
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Eerste Heilige Communie 
Wanneer u dit Klaverblad leest zijn we in Barger-Compascuum 
alweer begonnen met de lessen van de voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie. Dit jaar zijn er van onze locatie 5 
kinderen: Maud Berends, Ryan de Geus, Sophie Feringa, 
Coen Pool, Sem Wolters. 
 

Zij zullen zich op zondag 2 april in de Palmpasenviering aan 
u voorstellen. Op zondag 11 juni ontvangen ze dan voor het eerst de Heilige 
Communie. Wij wensen ze veel succes en plezier tijdens de voorbereiding.  
 

Ook de lessen van de voorbereiding op het H. Vormsel zijn begonnen. En dit 
jaar zijn er van onze locatie 2 vormelingen, Romy Kamies en Marrit Mensen. 
 

Samen met 8 anderen vormelingen in onze Parochie zullen zij op 9 juni door 
onze bisschop gevormd worden in de Willehaduskerk in Emmer-
Compascuum. Tijdens Palmpasenviering op 2 april zullen zij zich aan ons 
voorstellen. Dit is een gezinsviering. 
 

SAM’S KLEDINGSAKTIE 
 

Op donderdag 20 en vrijdag 21 april is weer de inzameling van gebruikte 
kleding en schoenen. U kunt de kleding inleveren tussen 15.30 uur en 
19.00uur bij de garage van de kerk. 
 

JOSEPHKOOR 
 

De naam van het gemengd koor van de geloofsgemeenschap St. Joseph is 
voortaan Josephkoor, zo zal dat vanaf nu ook vermeld worden in het 
Klaverblad.  
 

Vaak zal er tijdens de vieringen ook samenzang zijn. Dan zetten enkele leden 
van het Josephkoor het lied in en dan is het de bedoeling dat de kerkgangers 
zoveel als mogelijk meezingen. Dat zullen altijd liederen zijn uit het boekje 
en/of rode bundel. De nummers staan dan voor in de kerk vermeld. 
 

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. 

EERSTE COMMUNIE & H. VORMSEL 
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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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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 

 

 

BEGRAFENISVERENIGING ST. BARBARA 

De begrafenisvereniging heeft zelf geen uitvaartleider meer. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

secretaris/penningmeester van de begrafenisvereniging: 

George Mensen: 06-53937990 

 

 

 

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 maart 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en 
Greet Timmer, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling 
en zoon Herman, ouders Welling-Fehrmann, Gré van Uem-Mensink, Johan 
Herman Spijker, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-
Robben, Taeke Graafsma, Johnny Wolters, Herman Welling, voor een jarige 
moeder. 
 

Zondag 26 maart  
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. 
 

Zaterdag 1 april           Palmzondag Gezinsviering  
Presentatie 1e Communie en H. Vormsel 

Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper 
Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel en zonen Albert en Herman en, ouders 
en grootouders Wessel-Hempen, Truus Over-Meijer, Henderikus Herbers, 
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, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 8 april   Gelezen in Paaswake te Zwartemeer en 1e Paasdag 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, 
Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, overl. ouders Ellermann-Schutte, 
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Geert Zaan en Maria Tekla 
Zaan-Albers, Taeke Graafsma, ouders Tubben-Buurman. Hendrik Wessel en 
Geertruida Wessel-Alberts. 
 

Zondag 9 april                                                                            Eerste Paasdag 
Ouders Rolink-Huls en dochter Marianne, Greetje Schulte-Heller, Lucas 
Bolmer, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, Theo Deddens, ouders 
Over-Wubbels, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-
Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, overl. ouders 
Schulte-Schutte, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, 
Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Henderikus Herbers, Hendrik 
Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders Berends-Teiken,  
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ouders Ahlers-Koop en dochter Joke, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Gradus Welling en zoon Herman, Gré van Uem-Mensink, Johan 
Herman Spijker, Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida 
Ellermann-Robben, Henk Scheven, Hennie Bredek, levenden en overl. fam. 
Bredek-Hoffard, Heinrich Theodor Langen, Taeke Graafsma, Marlies Unij-
Plagge, Ben en Miny Wessel-Bentlage, Rudolf Geerts, overl. ouders Feringa-
Gustin, overl. ouders Hoesen-Zomer. 
 

Zaterdag 15 april  
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Taeke 
Graafsma. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 20 mrt t/m zo 26 mrt Diny de Roo 06-27613656 
ma 27 mrt t/m zo 02 apr José Wessel 06-27369058 
ma 03 apr t/m zo 09 apr Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 10 apr t/m zo 16 apr René Berendsen 0591-353630 
ma 17 apr t/m zo 23 apr Diny de Roo 06-27613656 
 

LOCATIEBUREAU 
 

do 23 mrt Adelheid Kuper 
do 30 mrt Ans Berendsen 
do 06 apr Tilda Heine 
 

MISDIENAARS-ACOLIETEN-LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

za 18 mrt Willie Dijck Corrie Kooij 

zo 26 mrt Jan Heijnen Janique Dijck 

za 01 apr  
Erik Meijer  
Henriette Bolk 

vr 07 apr 
15.00 uur 

Misdienaars 
Erik Meijer  
Diny Thole 

zo 09 apr 
Marco Gustin 
Marit Gustin             

Ria de Vries 

za 15 apr Willie Dijck Corrie Kooij 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 3 27 mrt t/m 31 mrt 
Groep 1 10 apr t/m 14 apr 
 

KERK SCHOONMAKEN 
 

Groep 1 03 apr t/m 08 apr 
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BLOEMVERSIERING 
 

1 
Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

20 mrt t/m 02 apr 
0591-351081 
0591-353718 

2 
Greetje Rengers 
Liezet Mouris 
Gieneke Greevink 

03 apr t/m 16 apr 
0591-354229 
06-49417006 
06-11702685 

3 
Maria Herder 
Ria Loves 

17 apr t/m 30 apr 
0591-352363 
06-18170565 

 

KVE 
 

Dinsdag 14 maart  

Ger Brakel komt vertellen over Kenia/Afrika 

over drinkwaterprojecten voor de Masai 
 

Dinsdag 18 april 

Pastor Karol komt vertellen over zijn leven in Polen en nu in Nederland. 
 

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 
 

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. 

 

OVERLEDEN 
Onze oud-parochiane 

Anthonia Thole van Wilsenis 
-Tonnie- 

 

Zij is overleden op 6 februari 2023 in de leeftijd van 74 jaar. 
 

Op zaterdag 11 februari was de uitvaartviering in onze kerk,  
waarna aansluitend de begrafenis op ons kerkhof plaatsvond. 

FAMILIEBERICHTEN 
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******************************** 
Onze oud-parochiane 

Anna Geertruida Welling-Spijker  
-Truus- 

 

Zij is overleden op 20 februari 2023 in de leeftijd van 91 jaar. 
 

Op vrijdag 24 februari was de afscheidsplechtigheid in de aula van 
crematorium Cereshof in Stadskanaal  
 

******************************** 
Onze oud-parochiane 

Zuster Joachima  
Margaretha Fenna Otten 

 

is overleden op 20 februari 2023 in de leeftijd van 97 jaar. 
 

Op maandag 27 februari was de Eucharistieviering in de kapel 

van het Moederhuis waar afscheid van haar is genomen, in Amersfoort. 

Waarna de bijzetting in de grafkelder plaatsvond op de begraafplaats  
van Onze Lieve Vrouwe te Amersfoort 
 

Dat zij allen mogen rusten in vrede! 
We wensen de families en medezusters, heel veel sterkte met dit verlies 
 

 

IN MEMORIAM ZUSTER JOACHIMA  
 

Op 20 februari is, in het verzorgingshuis te Amersfoort, zuster Joachima 
overleden in de gezegende leeftijd van 97 jaar. Ruim vijftig jaar heeft zij 
gewoond en gewerkt in het klooster van de zusters van Amersfoort, aan het 
Hoofdkanaal naast de kerk. Zij regelde aanvankelijk de huishouding van het 
internaat, en werd koster van onze kerk nadat het internaat werd gesloten. 

 

Zuster Joachima was, door haar kostertaak, nauw 
verbonden met onze parochie. Decennialang 
heeft zij alle vieringen in onze parochie-locatie 
voorbereid, met liefde, attente zorg, plezier, en 
met haar opgewekt karakter. En zo werd ze snel 
een bekende zuster in onze Willehadus Parochie. 
  

Ze was ook buiten de parochie actief in de gym 
club en deed jaarlijks mee met de Drentse fiets 
vierdaagse.  
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Met medeparochianen op bedevaart naar Lourdes en naar Santiago de 
Compostella, in het noordwesten van Spanje. En zo sloot ze dierbare 
vriendschappen binnen onze geloofsgemeenschap en in Emmer Compas. 
 

Als laatste in de groep van zusters in Emmer Compas ging zuster Joachima, 
met verdriet in het hart, begin deze eeuw terug naar Amersfoort. Haar hart en 
ziel lag in Zuid-Oost Drenthe, waar ze geboren was, en in het bijzonder in 
Emmer Compas waar ze, het grootse deel van het werkzame leven, zich echt 
thuis voelde. In het zusterhuis in Amersfoort, waar ze liefdevol werd verzorgd, 
ging de laatste jaren haar conditie sterk achteruit. Maar zuster Joachima bleef 
wie ze was, altijd belangstellend, met de haar zo kenmerkende milde humor 
en haar vaste vertrouwen in God. 
 

In diepe dankbaarheid herdenken wij zuster Joachima in onze 
geloofsgemeenschap. Als religieuze en als mens in de wereld, was zuster 
Joachima door haar rustig opgewekte karakter van openheid en milde humor, 
een steun en lichtend voorbeeld voor ieder die haar ontmoette. 
 

Op zondag 26 februari hebben wij, aan het begin van de viering, een kaars 
voor haar aangestoken en haar naam genoemd bij onze voorbede. 
Wij blijven haar gedenken in onze Willehadlocatie én in ons hart. 
 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER  
 

 

 
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. 
 
 
 

A.C. Thole-Schoemaker Emmen 18-03-1930 
J. Heine EC 21-03-1944 
W. Kip-Tolksdorf EC 21-03-1938 
H.J.J. Logtenberg EC 22-03-1946 
M.H. Hofstra-Hölscher EC 23-03-1934 
A.A.M. Saris-Barens Zwartemeer 24-03-1944 
G.H. Berends EC 26-03-1935 
J.B. Harms EC 01-04-1946 
M.M. Bolmer-Hake EC 05-04-1941 
W.C. Kaiser-Hölscher EC 05-04-1936 
H.K.G.B.M. Neehoff Roswinkel 05-04-1938 
M.J. Lentelink-voor 't Hekke EC 10-04-1944 
G.C. Ahlers-Neehoff Emmen 11-04-1946 
J.H. Thole EC 11-04-1936 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com


 

Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 25 

START VASTENACTIE & DOOP 
 

Zondag 26 februari 
was de start van de 
Vastenaktie. Aan het 
begin van de viering 
hebben de kinderen 
leermiddelen naar 
voren gebracht in de 
kerk. Ze vertelden de 

pastor waar het voor nodig was. Landkaart van Cambodja voor aardrijkskunde, 
het alfabet in het Cambodjaans, taalspel, meetlat en een  weegschaal, een 
jongen op een fietsje om op deze wijze te laten zien dat het fijn is als een kindje 
die ver van school woont een fietsje kan krijgen zodat hij niet zo ver hoeft te 
lopen. Alles is in de themahoek gelegd voor Cambodja. 
 

Kinderen lazen samen een gedichtje voor hun nichtje Mint Arendsen,  
die in deze viering werd gedoopt.  
 

Ik wens je twee stevige voeten om door het leven te gaan. 
Ik wens je twee stevige handen om anderen bij te staan. 
Ik wens je een mond om te lachen met vrienden die vrolijk zijn, 
maar ook om mensen te troosten bij tegenspoed en pijn. 
Ik wens je twee heldere ogen om te zien wat kwaad is of goed, 
dan zul je altijd weten de weg die je volgen moet. 
Ik wens je een liefdevol hart toe, een hart dat mensen bemint, 
maar bovenal heb je Gods zegen. Word heel gelukkig, lief kind. 
 

Mint, dochtertje van Stefan en Lianne 
Arendsen-Tiben, werd gedoopt 
tijdens deze viering met de hulp van 
alle kinderen in de kerk die ook hun 
hand boven het hoofdje van Mint 
hielden. Zo is Mint opgenomen in 
onze parochie en hopen we dat ze, 
samen met al haar dierbaren, op mag 
groeien tot een gelukkig meisje.  
 

Wij zijn allemaal een stekje van onze 
ouders. Alle kinderen hebben daarom een stekje meegekregen om te 
verkopen en op deze wijze een start te maken met de eerste opbrengst voor 
hun vastendoosje. Ook op school krijgen ze 6 maart een stekje mee en een 
pakje kleurkaartjes voor Pasen. Ze kunnen het kleuren en verkopen zodat er 
met Pasen weer mensen zijn die een kaartje krijgen.  
 

Achter in de kerk verkopen we wekelijks, ná de viering verschillende 
werkstukjes waarvan de opbrengst voor de Vastenaktie is.  
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Zondag 26 maart komt José Huizinga bij ons in de kerk om een presentatie 
te geven over het project in Cambodja en daarna is er ook koffiedrinken.  
Wij hopen dat u met velen komt.  
 

Zaterdag 1 april is de Palmpasenviering waarin alle kinderen met hun 
palmpasenstok door de kerk mogen lopen en waar ze ook het Vastendoosje 
kunnen inleveren. 
 

Het stamppotbuffet lijkt weer een groot succes te worden en de opbrengst zal 
weer bij de opbrengst worden opgeteld. 

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

Dankjewel!!  
Onze complimenten voor de mooie doopviering.  
Echt prachtig, we zijn nog steeds aan het (na)genieten.  
Er werd een mooi lied gezongen, pastor deed het erg leuk  
en betrok de kinderen zo leuk bij de doop zelf, 
Ans en Greetje die aandacht besteedden aan de doop van Mint.  
En natuurlijk onze dank aan alle andere vrijwilligers op de achtergrond. 

 

Lianne en Stefan Arendsen 
 

PALMPASEN 
 

Op zaterdag 1 april om 19.00 uur gaan we 
Palmpasen vieren in onze kerk. Iedereen is van 
harte welkom! Alle kinderen zijn in deze viering 
welkom om met hun Palmpasenstok naar de 
kerk te komen. 
 

‘s Middags is er vanaf 14.30 uur gelegenheid 
voor alle kinderen, tijdens een gezellige 

middag, een Palmpasenstok te knutselen. Ook gaan we leuke spelletjes doen 
samen. De kinderen die op school al een Palmpasenstok hebben geknutseld 
zijn ook welkom en gaan voor de grote Palmpasenstok die in de kerk wordt 
neergezet iets knutselen. 
  

Het wordt een gezellige middag je kunt je t/m 27 maart opgeven bij:  
Janique Dijck tel: 06-43526854 of janiquedijck@gmail.com  
 

Alle kinderen die dit leuk vinden, kunnen meezingen in het kinderkoor. 
Aansluitend op de gezellige middag zal het kinderkoor repeteren. Dit zal 
ongeveer tussen 16.00-16.45 uur zijn. Je kunt je opgeven om mee te zingen 
bij: Ina Heijnen tel: 06-14520368 of hermanina@hotmail.com  
 

Tijdens de Palmpasen viering worden ook de vastendoosjes ingeleverd. Mocht 
je geen vastendoosje hebben dan kun je deze zelf knutselen van bv. een 
melkpak. De opbrengt is voor het onderwijs in Andong in Cambodja. 
 

Wij hopen jullie allemaal te zien! 
 

mailto:janiquedijck@gmail.com
mailto:hermanina@hotmail.com
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EMMER-COMPASSION 
 

The EmmercomPassion, op zondag 2 april om 
19.00 uur wordt de ‘EmmercomPassion’ 
opgevoerd in de RK-kerk te Emmer 
Compascuum. 
 

Jong en oud van de katholieke-, protestantse- 
en baptistenkerk zullen gezamenlijk hun 
talenten en krachten bundelen om de 
boodschap van Pasen te verkondigen 
doormiddel van moderne liedjes en prachtig 

toneelspel. Het belooft een avond te worden die bol staat van de 
verbondenheid, ontroering en blijdschap voor iedereen!  
 

Om 18.15 uur zal er een processie met een VERLICHT kruis gestart worden 
vanaf het marktplein in Emmer-Compascuum.  
 

Voor de mensen die meelopen met de processie wordt er een plekje vrij 
gehouden in de kerk. Je kan op ieder gewenst moment aansluiten bij de 
processie, maar uiteraard kun je ook alleen gezellig de ‘EmmercomPassion’ 
komen bekijken en ervaren.  
 

Wij hopen jullie te zien! 
 

GOEDE WEEK 
 

Verkoop paasstukjes 
Op zaterdag 1 april (geen grap) kunt u bij ons Parochiehuis, tussen 10.00 uur 
en 13.00 uur, prachtige paasstukjes en paasbakjes etc. kopen voor thuis of op 
het kerkhof. De opbrengst is voor onze locatie. 
 

Witte Donderdag 
Op 6 april, is de aanbidding in onze kerk. Er is van 20.30 uur tot 22.00 uur de 
Nachtelijk Aanbidding. U/jij kunt dan komen om samen te waken en bidden, 
ook voor uw eigen persoonlijke intenties. Ieder half uur wordt ingevuld met een 
gebed, een kort stukje muziek, en het bidden voor de persoonlijke intenties. 
U/jij bent welkom op elk gewenst tijdstip en u kunt weggaan wanneer u wilt. 
 

Persoonlijke intenties bij de aanbidding inleveren 
U kunt uw persoonlijke intenties voor Witte Donderdag aanbidding inleveren: 
• in de doos achter in de kerk 
• op het locatiebureau in gesloten envelop o.v.v. ’Nachtelijke Aanbidding’ 
• of per e-mail sturen naar lb.willehadus.mhvd@gmail.com 
 

Goede Vrijdag 

Op 15 april ’s middags om 15.00 uur, wordt in onze kerk, de Kruisweg 
gebeden bij het stervensuur van onze Heer. Iedereen, en in het bijzonder de 
kinderen, zijn van harte welkom! 
 
 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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Bloemen brengen op Goede Vrijdag 
Aangezien er bij ons ‘s avonds géén viering is op Goede Vrijdag, kunt u vanaf 
15.00 uur (Kruiswegbidden) tot 17.00 uur bloemen leggen aan de voet het kruis 
in onze kerk. De bloemversiersters zullen deze bloemen gebruiken voor de 
uitbundige versiering van onze St Willehaduskerk met Pasen. Bij voorkeur 
witte en gele bloemen. Alvast hartelijk dank. 
 

Pasen 
De tijd vliegt en inmiddels is de lente alweer aangebroken. Of voelden wij die 
lente al niet veel eerder, nu Koning Winter het dit jaar zo schromelijk heeft laten 
afweten? Hoe dan ook: overal dient het nieuwe leven zich weer aan en kan 
het Pasen worden.  
 

In onze Willehaduslocatie wordt er alweer volop gerepeteerd voor de 
EmmercomPassion. De gezinsvieringgroep is druk doende met de 
Palmpasenviering. De tuinmannen zijn druk bezig om alles rond de kerk en 
Parochiehuis bij te werken. De VOM groep heeft verschillende activiteiten 
rondom de Vastenaktie georganiseerd. De bloemendames gaan een 
paasverkoop organiseren. De koren zijn alweer aan het repeteren voor de 
paasvieringen. Het geeft ons allen vertrouwen in de toekomst. 
 

Als parochie, als locatie, zijn we er met elkaar verantwoordelijk voor, dat we 
samen kerk zijn. Pasen is een goede reden om er de schouders weer eens 
flink onder te zetten, op te staan om de verbondenheid met elkaar handen en 
voeten te geven. Ieder met zijn- of haar eigen mogelijkheden en talenten.  
Zo kan Pasen echt een ‘Zalig’  Feest worden.  

Locatieraad St. Willehadus 
 

TAXIPASTORAAT 
 

Vandaag eens even in een mooie hoge elektrische 
auto van ons gestapt. Net nieuw uit de doos met 
enorme lichtmetalen velgen. Ik zit 9 van de 10 keer 
in een bus, dus zo’n dagje vermaak is wel eens 
lekker. Je hebt trouwens de helft minder werk daar ik 
geen rolstoelers heb. Mooi via Spotify naar mijn 
favoriete muziek luisteren, wie doet je wat.  

 

Ik pik in Emmen een jongen op waarbij in de informatie een heel verhaal staat 
over zijn beperking, hij is dyslectisch, analfabeet en visueel beperkt. Hij komt 
naast me zitten en we hebben meteen een klik. Hij voelt aan het dashboard en 
geeft te kennen het een prachtige auto te vinden Hij vertelt dat hij bij de Emco 
werkt in de groenvoorziening en bezig is met een cursus om zelfstandig in een 
maaimachine bepaalde wijken in Emmen te onderhouden. Bij zijn huis staat, 
‘de auto van de zaak’ een mooie trekker met aanhanger. Hij heeft een trekker 
rijbewijs dus de visuele beperking zal wel op een ander vlak liggen. Wij hebben 
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een leuk gesprek gehad en ik wens hem alle goeds. ‘Bedankt voor de fijne rit 
in die prachtige auto’, roept hij me na, weer een cadeautje.  
 

Een dag later zit ik weer in een bus en moet vanuit Hoogeveen mijn ritten doen 
waar ik een extra standplaats heb.  
 

Mooie rit naar Papendal in Enschede gehad waar ik een jongen in een speciale 
rolstoel vanuit Hoogeveen heen mocht brengen. Hij speelt op hoog niveau 
rolstoelhockey en reist het hele land door. We hebben het even over zijn 
positieve drive om dit allemaal te doen. Voor mij heel herkenbaar daar een van 
mijn jongens zes jaar terug zijn onderbeen heeft verloren bij een ernstig auto-
ongeluk. Ook daar heb ik als vader ontzettend veel kracht uitgehaald vertel ik 
hem. Ik heb gezien hoe mijn zoon en zijn vrouw geknokt hebben om weer 
actief in het leven te staan, ‘net als jij’ zeg ik hem. Hij wordt er stil van en ik ook 
daar herinneringen boven komen. Ik haal me een bak koffie op en wens hem 
veel succes met de wedstrijd, leuk jong.  
 

In Meppel heb ik even pauze en na de pauze blijkt mijn bus ‘morsdood’. Na 
gebeld te hebben met een afsleepdienst word ik drie uur later teruggesleept 
naar Hoogeveen en pak daar even een andere bus. Tja, dat kan dus ook, het 
blijft een stuk techniek.  
 

In Groningen haal ik een jonge machinist op met zijn coach die ik naar 
Amersfoort mag brengen omdat ze er met de trein niet kunnen komen. Ze 
hebben een bedreiging met een mes meegemaakt hoor ik uit de verhalen. De 
jonge man is redelijk onder de indruk en zijn coach geeft hem handreikingen 
en stelt hem op zijn gemak. Thuis aangifte doen en in Amersfoort wordt hij 
opgevangen door een teamleider. Goed geregeld. Hij vraagt me even te 
stoppen bij een tankstation, natuurlijk zeg ik hem. Hij gebruikt mijn nieuwe 
lader van de IPhone even want hij was alles vergeten. Zijn muziek draaien we 
even en beiden heren zeggen me dankbaar te zijn voor de chille manier 
waarop ik ze vervoer en ze op hun gemak stel, mooi man, wederom een 
cadeautje. Ik wens ze alle goeds en geluk toe.  
 

Ik pik in Borger nog even een dame op die open verteld sinds kort afscheid 
heeft moeten nemen van haar auto wegens financiële problematiek. Nu dus 
een taxi pas. Weer een klik en ik vertel haar ooit alles kwijtgeraakt te zijn 
geweest maar de positiviteitsknop te hebben gevonden. Ze blijkt christelijk te 
zijn en ik ben toevallig katholiek. Ze vraagt of ik de Bijbel wel eens lees. ‘Nou’ 
zeg ik ‘die katholieken zijn niet zo Bijbelvast, ik doe het op mijn manier en heb 
er veel steun aan’. Bij het uitstappen vraagt ze nog even hoe ik heet en breed 
lachend bedankt ze me voor het open- en fijne diepgaande gesprek dat we 
even hadden. Weer een cadeautje zeg ik en zwaai haar lachend uit.  
 

Voor mij is het alweer een jaar geleden dat ik een traumatisch ervaring heb 
meegemaakt en realiseer me dat het geluk weer aan de kont hangt, mooie 
ontmoetingen en weer een lieve vriendin.       
                                                                             Dankbaar, 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   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  06-38965889 of 0591-707101 of b.g.g. 
H.J. Harmes         0591-394528 of  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 maart 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, 
echtpaar Muller-Wesseling, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en 
Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Rudie Heine, 
Tinus Knegt, Anna Maria Jonker-Wesseling, Anna Helena Bleijswijk-Heller. 
 

Zondag 26 maart 
Johan Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en 
schoonzoons Joop en Bennie, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, 
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, Anna Helena Arling-
Tappel, Maria Catharina Fuhler-Kollmer, Margaretha Gerarda Maria Verdel-
Hijdra, Rudie Heine, Tinus Knegt, Anna Maria Jonker-Wesseling, Anna Helena 
Bleijswijk-Heller. 
 

Zaterdag 1 april               Palmpasen 
                                                      Presentatie 1e Communie en H. Vormsel 
Johannes Hermannus Hemel en overl. fam. Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, Anna Margaretha Wittendorp-Sulmann, Margaretha 
Gerarda Maria Verdel-Hijdra. 
 

Vrijdag 7 april        `          Goede Vrijdag 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters. 
 

Zondag 9 april                   Eerste Paasdag 
Lubertus Beukers en Maria Margretha Hemel, overl. ouders Heijnen-
Wittendorp, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en 
Henk van der Werf, Jan Roufs, overl. ouders Valke-Tholen, Bennie Heidotting 
en Griet Heidotting-Peters, Bernard Jozef Heinrich Hendrikson en Alberta 
Agata Hendrikson-Germes, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Christina 
Wessel-Hemelt, Anna Helena Arling-Tappel en Johannes Alexander Arling, 
Jan Schepers, Johan Herman Falke en Anna Maria Falke-Berens. 
 

Zondag 16 april 
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, 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Bernard Jozef Heinrich 
Hendrikson. 
 

OUDERENVIERING  
 

Op woensdag 5 april om 14.30 uur  
is er een viering in de Dillehof. 
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CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 21 maart en dinsdag 18 april is er een contactmiddag voor ouderen. 
De eucharistieviering begint om 14.00 uur. Aansluitend is 
er weer gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Wilt u graag komen, maar hebt u 
geen vervoer, dan kunt u contact opnemen met mij:  
tel: 0591-317060 

                                      Iedereen is welkom!                               Leo Mensen  
 

KAARTEN (SPEL- EN CONTACTMIDDAG) 
 

Op dinsdag 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 25 april noteer deze datum alvast in u agenda.  
Wij hopen u te zien op een van deze middagen.  
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

20 mrt t/m 26 mrt A. Peters 0591-313627 
27 mrt t/m 02 apr J. Lohuis 0591-313286 
03 apr t/m 09 apr H. Beukers 0591-315725 
10 apr t/m  16 apr A. Peters 0591-313627 
17 apr t/m 23 apr J. Lohuis 0591-313286 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 19 mrt A. Heijnen 0591-315653 
zo 26 mrt B. Menzen 0591-316132 
za 01 apr G. Timmerman 0591-317726 

vr 07 apr A. Verdel 0591-312976 

zo 09 apr G. Tobben 0591-317515 
zo 16 apr B. Menzen 0591-316132 
  

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden                                       op 4 februari 2023 

                            Anna Helena Bleijswijk-Heller 

                                            Lenie 
                                              77 jaar 
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ROOSTER LECTOR – ACOLIET 
 

Zondagmorgen is de 
viering om 9.00 uur. 
Goede vrijdag 20.30 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       of         Albert tel: 06-44720966 
 

FELICITATIES 
 

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

Dhr. W. van der Velde        Mevr. G.T. van Dijk-Heller 
Mevr. A.M.A. Suelmann-Kocks      Mevr. J.H. Langen-Wesseling 
Mevr. A.H. Lambers-Gerfen      Mevr. M.M. Lammers-Visser  
Mevr. R.U. Schnieders-Heidotting    Mevr. A.G. Mensen-Scheeve 
Mevr. A.M. Moorman-ten Velde     Dhr. H.J. Schulten  
Dhr. H.J. Knegt          Dhr. H.H. Vos  
Dhr. A.A. de Munnik         Dhr. V.C.N. Gustin 
 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd  

en een fijne dag gewenst! 
 

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

PALMPASEN 
 

Palmpasen, de laatste zondag voor Pasen, de laatste zondag van de 
Vastenperiode. De intocht van Jezus Christus wordt gevierd.   
 

Tijdens deze viering op 
zaterdag 1 april worden ook de 
communicantjes en de 
vormelingen aan u voorgesteld. 
Het beloofd een leuke 
gezinsviering te worden voor 
jong en oud. Het koor Care 
Free zingt tijdens deze viering. 

 

Datum Lector Acoliet 

zo 19 mrt G. Lambers H. Slip 

zo 26 mrt G. Drent H. Maatje 

za 01 apr M. Heijnen J. Lohuis 

vr 07 apr S. Karstenberg H. Slip 

zo 09 apr G. Lambers  H. Maatje 

zo 16 apr S. Karstenberg J. Lohuis 

zo 23 apr B. Menzen H. Slip 

mailto:lb.henricus.mhvd@gmail.com
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OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 

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

AGENDA VRIJWILLIGERS 
 

Di   21 mrt  18.30 uur      Voorbereiding van het H. Vormsel.  
Vr   24 mrt  08.00 uur-11.00 uur Pastoor Middelkoopschool voorstelling  

Vastenactie in de parochiezaal. 
Wo 29 mrt  09.00 uur     Rondleiding groep 7 van de Pastoor  
                                                    Middelkoopschool door pastor Mielnik. 
Vr   30 mrt 15.30-16.30 uur    Voorbereiding 1e Heilige Communie. 
                    19.30 uur     Informatieavond 1e Heilige Communie.  
 

Ma   03 apr  18.30 uur      Voorbereiding van het H. Vormsel.  
Do   06 apr   09.00 uur      Paasviering Pastoor Middelkoopschool. 
                  11.00 uur     Paasviering St. Henricusschool. 
Di   11 apr  09.30 uur      Bijeenkomst Mantelzorg. 
Wo 19 apr  18.30 uur     Voorbereiding van het H. Vormsel.  
Vr   20 apr  15.30-16.30 uur   Voorbereiding 1e Heilige Communie. 
 

VASTENACTIE 
 

Als u dit Klaverblad ontvangt is de periode van vasten al 
begonnen, daarom treft u in dit Klaverblad het vastenzakje 
aan.  
 

Ook de beide basisscholen gaan dit jaar weer meedoen 
aan de Vastenactie en hopelijk ook veel parochianen van 
de locatie “Heilige Henricus”. Alleen met uw steun kan deze 

vastenactie een succes worden.  
 

In deze vastenactie steunen wij DARA Europe die zich 
inzet voor een goede toekomst voor kinderen in het dorp 
Andong in Cambodja. Alle kinderen verdienen een 
goede toekomst. Ook kinderen die onder moeilijke 
omstandigheden opgroeien zoals in het dorp Andong. 
 

Tijdens de vastenperiode staan de Vastenactiebussen weer achter in de kerk 
waar u de vastenzakjes kunt inleveren. 
 

Op Palmzaterdag 1 april is er een presentatie gezinsviering in onze kerk.  
In deze viering is er gelegenheid voor de kinderen om hun vastendoosje in te 
leveren. De doosjes kunnen ook op school worden ingeleverd.          
Mogen wij rekenen op uw steun? 

Ria Bakker  
VOM groep locatie H. Henricus 
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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 
Waarnemend beheerder begraafplaats: Henk Harmes   tel: 06-22480061 

  
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:FUV.mhvd@gmail.com
tel:0591-31


 

Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 37 

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
.  

Zondag 19 maart 
Ouders Kuhl-Kollmer, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, 
Hendrik Smit. 
 

Weekend 25 en 26 maart geen viering in Zwartemeer 
Deze intenties worden zondag 26 maart gelezen in Klazienaveen 
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard,  
Maria Lambers-Oortmann. 
 

Zaterdag 1 april                                                                           Palmzondag   
                                                       Presentatie 1e Communie en H. Vormsel 
Lies Peters-Heidotting, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 

Zaterdag 8 april om 19.30 uur                                                        Paaswake 
Pa en ma Post, Berry Schepers, René Lohuis, Henk Lankhorst, Hendrik Smit, 
Sientje Kolmer-Heidotting, Mieke Bruins-Hoge, Herman en Triena Wubbels-
Valke, ouders Jacob en Mia Santing-Abeln, ouders Lippold-Arling, ouders 
Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, ouders Tieck-Rocks en 
kinderen. 
 

Zondag 16 april 
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, ouders Kuhl Kollmer. 

 

OUDERENVIERING WOENSDAG 29 MAART 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 
 

 

Askruisje bij ouderenviering op 29 maart 2023 
Voor degenen die op woensdag 22 februari niet in de 
gelegenheid waren om het askruisje te halen is er nog een 
extra mogelijkheid in de ouderenviering op  
woensdag 29 maart om 14.00 uur.        
  

 

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 

ZIEKEN- en BEJAARDEN BEZOEK  EN BLOEMENGROET 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

13 mrt t/m 19 mrt Jan Siebers 0591-313282 
20 mrt t/m 26 mrt   X Jan Knol 0591-316578 
27 mrt t/m 02 apr Tiny Smit 0591-313472 
03 apr t/m 07 apr Tiny Smit 0591-313472 
08 apr t/m 09 apr Luuk Ronde 0591-316208 
10 apr t/m 16 apr Jan Siebers 0591-313282 
17 apr t/m 23 apr   X Tiny Smit 0591-313472 

 

X = Deze week geen weekenddienst in Zwartemeer 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

FAMILIEBERICHTEN 

Overleden                        Op 22 februari 2023 

Johan Gerhard Peters (Gerhard) 
In de leeftijd van 57 jaar. 

    Correspondentie adres: Kamerlingswijk O.Z. 70 7894 AJ, Zwartemeer   
 

                                           Dat hij mag rusten in vrede. 
 

 

Van 23 tot 24 maart 
              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. 

 

                   

                        Mieke Schepers 
                     Tinie Rocks         

ACOLIETEN 

19 mrt Jan Siebers 
01 apr DoP 
07 apr DoP 
08 apr Jan Siebers 
16 apr Jan Siebers 

LECTOREN 

19 mrt Bertha Heidotting 
01 apr DoP 
07 apr DoP 
08 apr Bertha Heidotting 
16 apr Bertha Heidotting 

OUD PAPIER NAAR DE BANIER!! 

BLOEMVERSIERING 
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Tijd voor bezinning 
Als ik dit schrijf is de vastentijd net begonnen. Het is vooral een tijd 
van bezinning. Deze keer heb ik ervoor gekozen mij te bezinnen op 
mijn bijdrage in Weetjes. Want hoewel de kop Weetjes helder en 

duidelijk is, blijkt dit in de praktijk toch veel weerbarstiger. In principe wil je met 
jouw weetjes de mensen van de locatie iets laten weten waarvan ze niet op de 
hoogte zijn of waarover ze aan jou vragen hebben gesteld. Eigenlijk niet 
moeilijk zou je zeggen. Maar dat is helaas niet het geval. Want wat jijzelf weet 
mag soms voor anderen ( nog ) geen weet zijn of wordt weer door anderen als 
kritiek ervaren. En dan kom je in een situatie terecht dat de weetjes in conflict 
komen met je eigen geweten. En dat is een moment waarop 
je jezelf moet afvragen of je op deze voet verder moet gaan. 
Tijd voor bezinning dus!. En wij als christenen vinden daarbij 
steun in ons gebed. Daarom als mijn bijdrage een aanzet tot 
gebed. 

Tot tien tellen 
Een oude dame komt bij de dokter en zegt: " ik heb een handvol klachten, zal 
ik ze eens opnoemen?" De dokter schuift wat onrustig in zijn stoel en denkt: 
ach heden, daar heb je weer zo’n klaagverhaal. Hij heeft er al zoveel moeten 
aanhoren. Dan zegt de oude dame:" ik zou een heel boek vol met 
klaagliederen kunnen schrijven, neem dat maar van mij aan. Maar ja wat moet 
je als het je leven is". En nu wil ik graag eens vertellen hoe ik geleerd heb met 
de mooie dingen, maar ook met verdriet en tegenslagen om te gaan. " Wel 
vooruit ", zegt de dokter, " laat maar eens horen ". Hij is benieuwd naar alles 
wat deze dame te vertellen heeft. Dan begint ze haar litanie: 

Eerste vinger:    mijn verloren man 

Tweede vinger:   mijn lichamelijke klachten 

Derde vinger:    dat ik zo weinig meer kan doen 

Vierde vinger:    dat ik mij soms zo eenzaam voel 

Vijfde vinger:   dat er zoveel onschuldige mensen sterven 

U ziet het wel een handvol!! 

Het klonk bijna triomfantelijk en toen de dokter haar aankeek, was het 
alsof ze wilde zeggen: zie zo daar heb je niet van terug hè? 

De dokter knikte. "Dat is niet mis", zei hij, " dat is een hand vol "! 

En de andere hand? 

"O, dat zijn de zegeningen", zei ze en het was alsof haar gezicht begon te 
stralen. " Wilt u die ook horen"?  "Nou als het niet teveel gevraagd is, wel 
graag ja", zei de dokter, verbaasd over de onverwachte wending. 

Nou zei het vrouwtje, daar gaan we dan: 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
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Voor iedereen, een 
 

Eerste vinger:   dat ik elke dag te eten heb 

Tweede vinger:  dat het 's winters in mijn huis toch lekker warm is 

Derde vinger:    dat er toch mensen zijn die mij willen helpen 

Vierde vinger:    dat ik niet nog meer ziektes en pijn heb 

Vijfde vinger:    dat ik voldoende geld krijg om alles te kunnen betalen 

"Nou dat is precies een hand vol, ziet u wel". De dokter kon het niet ontkennen. 
In stilte keek hij naar de beide toegestoken handen. Het vrouwtje keek hem 
aan en zei: "het zijn twee handen, die al heel wat verdriet hebben gedragen, 
twee handen  die al heel wat tranen hebben weggeveegd, twee handen die 
zich vaak tot een vuist hebben gebald, twee handen die weten wat leven is". 

"En weet u wat ik nou zo mooi vind"? Wat er gebeurt als je de handen vouwt 
en gaat bidden. "Als je gaat bidden" ? vroeg de dokter. "Ja, als je gaat bidden 
gebeurt er iets met je handen. Kijk, dan gaat mijn rechterhand, die hand met 
de zegeningen, naar mijn linkerhand, de hand met verdriet en zorgen, ziet u 
wel "?  "En dan vouw ik de vingers van mijn rechterhand tussen de vingers van 
mijn linkerhand. Dan komen dus eigenlijk al die zegeningen tussen de 
beroerde dingen te zitten. Dan houd ik dus eigenlijk die vervelende dingen 
tegen met mijn zegeningen, als u begrijpt wat ik bedoel. En zo bid ik dan. Dan 
zeg ik tegen God: Dank u goede God, dat ik twee handen heb, ze houden 
elkaar in goed evenwicht. Ik vouw de vervelende dingen tussen de zegeningen 
en dan is het net of het leven niet zo zwaar meer is en je toch blij kunt zijn". 

De dokter knikte opnieuw, vouwde zijn handen en in gedachten telde hij tot 
tien.                                                                                                                  JS 

 
 
 

 

Sam’s kledingactie haalt op 06 mei weer  
de gebruikte kleding, schoeisels e.d. op.  
Mooie gelegenheid om de  
kledingkasten weer eens op te ruimen. 
 

 
 
 
 
 
 
U kunt het in de week van  
01 t/m 06 mei brengen bij de R.K. Kerk.  
Graag in afgesloten zakken. 
De kleding is ten behoeve 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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Vastenwandeling – zaterdag 11 maart 2023 - Weiteveen 

Van harte nodigen we iedereen uit de Vastenwandeling met ons mee te lopen 
door het mooie natuurgebied Bargerveen in Weiteveen. Door de schaapskooi 
en het nieuw ingerichte natuurgebied is het gebied rond Weiteveen nog mooier 
geworden. 

De Vastenwandeling is een sponsortocht dat wil zeggen dat 
de deelnemers zich laten sponsoren of zelf een bedrag 
geven om met de Vastenwandeling mee te mogen lopen. 

De opbrengst is bestemd voor DARA 
Europe; deze stichting biedt sinds 
2012 hulp aan kinderen in Cambodja. 
Enthousiaste vrijwilligers van de 
stichting DARA Europe lopen mee 

met de Vastenwandeling dus u kunt ook kennismaken met 
de personen achter de stichting DARA Europe. 

U kunt kiezen uit twee afstanden: 5 of 10 kilometer. 

De gezamenlijke start is om 10.00 uur, we vertrekken in één groep. 

Vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar en ook na de wandeling kunt u een kop 
koffie of thee drinken en een broodje eten. De organisatie stelt het op prijs als 
u zich vooraf aanmeldt in verband met de catering. Ook op 11 maart kunt u 
zich vanaf 09.00 uur aanmelden en inschrijven bij RK Kerk, Zusterweg 19, 
7765 AX Weiteveen. 
 

Dankzij sponsering door een bakker en diverse supermarkten hebben we al 
7 jaar geen deelnamekosten gevraagd en komt uw bijdrage dit jaar geheel 
ten goede aan Stichting DARA Europe; ook dit jaar hopen wij een beroep 
te mogen doen op deze middenstanders. 

 

We wandelen samen met parochianen van de Immanuelparochie want ook zij 
collecteren voor stichting DARA Europe. 
 

Aanmelden voor de Vastenwandeling kan bij: 
Locatiesecretariaat Paulus 

rk.emmen@degoedeherderparochie.nl 
tel: 0591-612504 

 

Locatiesecretariaat Erica       Parochiesecretariaat Weiteveen 
rk.erica@degoedeherderparochie.nl         olv.parochie@hetnet.nl 
tel: 0591-301444                                       tel: 0524-541276 

VASTENWANDELING 

mailto:rk.emmen@degoedeherderparochie.nl
mailto:rk.erica@degoedeherderparochie.nl
mailto:olv.parochie@hetnet.nl
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COLUMN VAN DE BISSCHOP  
 

Actief deelnemen aan de mis:  staan, zitten en knielen 
Van mijn jeugdjaren herinner ik me dat we in de 
zondagsviering tweemaal gingen staan: bij het evangelie 
en bij de geloofsbelijdenis. Verder záten we de héle mis, 
zelfs als de priester binnen kwam en ook als hij op het 
einde de zegen gaf. Waarom het zo was, weet ik niet. En 
of het bewust zo aangeleerd was, weet ik ook niet. Later 
was mijn conclusie: onze liturgie is een zitliturgie 
geworden.  Maar beseffen we nog wat de afwisseling van 

lichaamshoudingen tijdens de viering betekent voor ons geloof? 
  

Deelnemen aan de liturgie vraagt van elke kerkganger actieve deelname. We 
zijn niet alleen geestelijk aanwezig, maar ook lichamelijk. Er zijn enkele 
principes: staan staat voor eerbied. Het is de eigenlijke gebedshouding, omdat 
Christus is opgestaan uit het graf. Zitten is een ontspannen houding en vooral 
bedoeld om te luisteren. En knielen betekent nederigheid. 
   

Als de priester binnenkomt, gaan we staan. We blijven staan bij de 
schuldbelijdenis en het Gloria tot en met het openingsgebed en gaan dan zitten 
bij de eerste lezing. De inleiding van de mis moet daarom ook niet te lang zijn 
en niet een soort preek worden. En bij lange concertmissen is het ook wat 
lastig om zo lang te blijven staan.  
 

Omdat Jezus zelf aan het woord komt, gaan we uit eerbied staan bij het 
evangelie. Bij de preek zitten we om aandachtig te kunnen luisteren. Als het 
goed is, is de preek ook telkens nieuw en aangepast aan de actualiteit. En dat 
vraagt om concentratie. We gaan weer staan bij de geloofsbelijdenis en de 
voorbede.  
 

Als de prefatie wordt aangeheven gaan we weer staan: ‘Verheft uw hart’. We 
laten dat met ons lichaam zien. Tijdens het eucharistische gebed is de 
eigenlijke houding knielen. Niet iedere kerk heeft knielbankjes, en dan is staan 
het beste alternatief. Vanaf het Onzevader staan we weer tot aan de uitreiking 
van de H. Communie. En als de priester na de H. Communie het slotgebed 
uitspreekt en de zegen geeft, staan we weer. 
 

Als we de bedoeling van de houdingen voor ogen houden voelt het heel 
natuurlijk aan. Het sterkt een bewuste beleving van onze liturgie. Een kwestie 
van wennen. 

+ Ron van den Hout, bisschop van Groningen – Leeuwarden 
 
 



 

Vertrouwen 
 

Schenk mij het  
vertrouwen  

dat er een moment zal zijn  
zoals die ochtend: Pasen. 

Nieuw begin van leven  
aan dood  

en verdriet voorbij. 
 

Geef mij het  
geloof,  

dat ik kracht zal vinden  
om me van het duister  

af te keren;  
moed, 

om op te staan  
en te gaan  

het licht  
van de nieuwe dag  

tegemoet. 
Werner Pieterse 

Uit: De Veertigdagenkalender van Petrus 


