Maatregelen in de Immanuelparochie – 16 maart 2020
* In de Immanuelparochie Zuidoost-Drenthe (Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen,
Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer) zullen op zaterdag en zondag géén
vieringen zijn tot onbepaalde tijd.
* Vanwege de nieuwe, aangescherpte maatregelen van de regering zullen
voorlopig ook de doordeweekse vieringen 'in beperkte kring' tijdens de
tussenliggende doordeweekse dagen niet doorgaan. Dat wil zeggen op
dinsdagavond (parochiekerk Coevorden), op woensdagmorgen (kapel Sint
Franciscus) en op de derde en vierde woensdagavond van de maand (NieuwSchoonebeek en Weiteveen), en op de derde donderdagavond van de maand
(kapel).
* Pastoor Tjepkema zal iedere dag een privé H. Mis opdragen. In deze privé
missen zullen alle reeds opgegeven en eventuele nieuwe misintenties worden
gebeden. Op maandag die van Nieuw-Schoonebeek, op dinsdag die van
Weiteveen, op woensdag die van Schoonebeek, op donderdag die van Coevorden,
en op vrijdag die van Steenwijksmoer.
* Net als anders kunt u ook nu in geval van pastorale nood altijd een beroep doen
op zowel diaken Wielens als pastoor Tjepkema.
* Net als anders kunt u overdag van 10.00 tot 16.00 uur in de Mariakapel van de
H. Willibrorduskerk in Coevorden bidden en kaarsje opsteken.
* Pastoor Tjepkema zal iedere werkdag tussen 18.00 en 19.00 uur in de H.
Willibrorduskerk te Coevorden aanwezig zijn voor degenen die het sacrament van
boete en verzoening (de biecht) willen ontvangen. Tijdens dit uur zal het
Allerheiligst Sacrament uitgesteld worden in de ruimte voor het tabernakel.
* Op vrijdagavond/zaterdag 20/21 maart 2020 gaat de "24 uur voor de Heer"
(18.30 tot 18.30 uur) in de H. Willibrorduskerk te Coevorden door. De kerk is
meer dan groot genoeg om onderling de gepaste afstand te bewaren. De
deelnemers kunnen zich over 24 uur verspreiden. Juist nu is gebed meer dan
gewenst!
* Diaken Wielens is iedere werkdag tussen 11.45 en 12.15 uur in de parochiekerk
van Weiteveen aanwezig. Er is dan gelegenheid om te bidden en om een kaarsje
te ontsteken. Klokslag twaalf zal gezamenlijk het ‘Angelus’ worden gebeden.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

