
 

 

 

 

 

 

 

Kleine terugblik 

Direct na Aswoensdag kwamen de Nederlandse bisschoppen al met instructies over de 

publieke vieringen: geen wijwater meer, geen vredeswens door een handdruk, alleen de 

celebrant deelt de H. Communie uit en de priester drinkt als enige uit de kelk. Op de 

Tweede Zondag in de Veertigdagentijd, 8 maart jl., en op dinsdag 10 en woensdag 11 

maart jl. hielden we voor het laatst het bestaande rooster van vieringen aan. De 

weekendvieringen zouden gaan vervallen, de doordeweekse vieringen in beperkte kring 

konden doorgaan. Vanaf het weekend van de Derde Zondag in de Veertigdagentijd zijn 

we echter met alle publieke vieringen opgehouden. 

 

Openstelling kerkgebouwen 

In plaats daarvan kwamen niet alleen de privé-missen waarbij voor de gevraagde 

misintenties werd gebeden, maar ook de openstelling van de kerkgebouwen. 

Parochianen en niet-parochianen kunnen even naar de kerk komen en een kaarsje 

ontsteken. Vooral omdat het cancelen van de publieke vieringen waarschijnlijk nog wel 

tot Pinksteren zal duren, is deze openstelling van groot belang. 

In Coevorden is de parochiekerk vanaf maandag 16 maart  jl. open, elke werkdag van 

18.00 tot 19.00 uur. In Weiteveen draagt diaken Frans Wielens sinds maandag 23 maart 

jl. iedere werkdag zorg voor de openstelling van het kerkgebouw van 11.45 tot 12.15 

uur. Hij bidt dan klokslag 12.00 uur – terwijl de klok ook daadwerkelijk wordt geluid – 

met de aanwezigen het Angelus. In Schoonebeek is de kerk vanaf het feest van Maria 

Boodschap (25 maart) iedere werkdag open van 14.30 tot 15.30 uur; in Nieuw-

Schoonebeek vanaf maandag 30 maart jl. iedere maandag, woensdag en vrijdag van 

14.30 tot 15.30 uur. De openstelling in Schoonebeek is een initiatief van de voorzitter 

van de locatieraad, Jelle Lijklema, en wordt gedragen door een aantal mede-

parochianen. De openstelling in Nieuw-Schoonebeek is een initiatief van de drie kosters 

(ingangsdatum maandag 30 maart 2020). De bekendmaking van deze openstelling op 

de Facebook-account van pastoor Tjepkema is maar liefst 44 keer gedeeld. 

 

“24 uur voor de Heer” 

Dat er een grote behoefte bestaat aan de mogelijkheid om in een kerkgebouw te bidden 

en/of een kaarsje op te steken, blijkt wel uit het feit dat meer dan 75 personen deel 

genomen hebben aan de reeds geplande “24 uur voor de Heer” in de parochiekerk te 

Coevorden,  

van vrijdag- tot zaterdagavond, 20 - 21 maart. Die 75 personen kwamen uit bijna alle 

vijf geloofsgemeenschappen van onze Immanuelparochie. Let wel verspreid over 24 uur 

en verspreid over het hele kerkgebouw. 

 

Parochiebladen, vastenzakjes en spaardoosjes 

Met enig kunst- en vliegwerk is het gelukt om de parochiebladen op de gebruikelijke 

manier te drukken en rond te brengen. In de parochiebladen wordt uitgelegd hoe er onder 

de huidige omstandigheden gehandeld kan worden ten aanzien van de Vastenzakjes en 



de spaardoosjes. We wachten rustig af hoe het uiteindelijk zal gaan, overtuigd van de 

goede wil onder vele van onze parochianen om niet alleen aan eigen nood en zorgen te 

denken, maar ook aan die van onze naasten die in kilometers veraf zijn. 

 

Bemoediging bezoekersgroepen 

In de week van maandag 23 tot 27 maart jl. zijn de pastores bezig geweest met een 

gebaar van bemoediging en ondersteuning naar de maar liefst zeventig parochianen die 

bezoekwerk doen in onze vijf geloofsgemeenschappen. De brief is op vrijdag 27 maart 

jl. digitaal verzonden of persoonlijk rondgebracht. Onze bestuursleden Ada Görtz en 

Marcel van Rijt gaan zich bekommeren om de parochianen van de geloofsgemeenschap 

Coevorden die dit jaar 80 jaar zijn geworden of het in de loop van dit jaar hopen te 

worden. Voor deze groep is namelijk nog geen bezoekwerk geregeld. Door deze mensen 

te bellen komen we erachter wat ze nodig hebben. 

 

Klokken, bisschoppen en paus 

De Raad van Kerken Nederland deed een oproep om op woensdag 18 en 25 maart en 1 

april 2020 van 19.00 tot 19.15 uur over het hele land ‘klokken van troost en 

bemoediging’ te luiden. De kosters van de kapel St. Franciscus en de vijf parochiekerken 

doen aan deze indrukwekkende actie mee.  

Ondertussen laten onze Nederlandse bisschoppen en paus Franciscus van zich horen. De 

bisschoppen van de zeven Nederlandse bisdommen waren zondag 22 maart jl. op de 

televisie met een soort estafette. Die begon in Utrecht met een geloofsgesprek met 

kardinaal Eijk en liep via Groningen-Leeuwarden naar achtereenvolgens Haarlem-

Amsterdam, Rotterdam, Breda en Roermond, om tenslotte te eindigen in Den Bosch met 

een vesperviering. Onze eigen bisschop heeft eind vorige week een bemoedigende 

pastorale brief geschreven. 

Paus Franciscus deed de oproep aan alle christenen (rooms-katholieke en protestant) om 

op woensdag 25 maart jl. - midden op de dag (12.00 uur) - gezamenlijk het gebed des 

Heren te bidden. Verder gaf hij op vrijdagavond 27 maart jl. heel de mensheid de zegen 

met het Allerheiligst Sacrament (aanwezig in een grote monstrans) aan het einde van 

een indrukwekkende plechtigheid die om 18.00 uur begon. 

 

Uitvaarten 

De huidige stand van zaken is dat er ook geen sobere gebedsdiensten met een beperkt 

aantal aanwezigen gehouden mogen worden in de parochiekerken. Aanbevolen wordt 

een kleine, uiterst sobere plechtigheid rond de kist op de begraafplaats of in het 

crematorium.  

 

Live-stream? 

Wie op Facebook en het internet thuis is, weet dat veel pastoors zijn begonnen met een 

uitzending van hun HH. Missen via het internet. In het Dagblad van het Noorden stonden 

onder andere de pastores van de naburige parochie H. Maria, Hertogin van Drenthe 

(Klazienaveen, Zwartemeer, Barger Compascuum, Emmer Compascuum). Ook de 

parochie van Hoogeveen is een livestream begonnen. Juist omdat het aanbod al zo groot 

is (dagelijks via Radio Maria, op de televisie vanuit Hilversum en via de computer), 

hebben uw pastores de noodzaak om deze vorm van communiceren te starten 

afgehouden.  



Ondertussen heeft zich wel iemand aangeboden die voor ons een livestream zou willen 

opzetten. Die livestream zou dan kunnen ingaan na Pasen. Wij  twijfelen echter nog over 

de wenselijkheid en het nut van deze manier van communiceren. 

 

 

Goede Week en Pasen 

De invulling van Goede Week en Pasen vraagt nog om nadere invulling. Duidelijk is 

wel dat de actie ‘takje, kaarsje, kaartje’ in goede aarde valt. We werken hier met het 

principe ‘maximaal locaal’. De geloofsgemeenschappen zorgen dus zelf voor voldoende 

palmpasentakjes en paaswakekaarsjes. De kaartjes worden centraal gedrukt en 

aangeleverd. De tekst op het kaartje is overgenomen van een kaartje dat reeds in Nieuw-

Schoonebeek was gemaakt. Belangrijk is dat het om een uitdeling verspreid over een 

heel uur gaat en dus NIET om een bijeenkomst. Dat betekent dat we alle voorschriften 

van de burgerlijke en kerkelijke overheid die voorzichtigheid voorschrijven, zullen 

navolgen. Ook nà Palmpasen kunnen de palmpasentakjes, paaswakekaarsjes en 

kaartjes worden meegenomen tijdens de inmiddels gebruikelijke openstelling van 

de kerkgebouwen op diverse dagen in de Goede Week. 

 

Geestelijke communie 

Hoe belangrijk de vieringen in onze kerken ook zijn, het is niet de enige vorm waarmee 

wij ons geloof kunnen belijden en onderhouden. Dat kunnen we ook thuis doen door 

gebed. Omdat de parochianen gedurende deze tijd niet kunnen delen in de Heilige 

Eucharistie en de Heilige Communie niet kunnen ontvangen, wijzen de bisschoppen er 

op dat men ook de genade van de Heer kan ontvangen door de zogenaamde ‘geestelijke 

communie’. Van geestelijke communie kan sprake zijn als je op een bepaald moment 

verhinderd bent fysiek aanwezig te zijn bij de viering van je geloofsgemeenschap. Je 

vraagt in gebed aan de Heer of je wel geestelijk de eucharistie mag ontvangen. De 

geestelijke communie ontvang je wanneer de eucharistieviering via de televisie of radio 

uw huiskamer binnenkomt. Dankzij de geestelijke communie hoeft geen enkele 

katholiek zich buitengesloten te voelen van de eucharistie. Kortom, het gaat om een 

intens verlangen naar het ontvangen van de Heer. Daar helpen de volgende gebeden bij:  

'Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin 

U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk 

doen; daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, 

alsof U reeds gekomen bent en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van 

U gescheiden worden. Amen.'  

 

Meimaand - Mariamaand – rozenkrans 

Vanaf het najaar van 2015 is er binnen de Immanuelparochie tijdens de oktober- en 

meimaand dagelijks van maandag tot en met vrijdag op twee plekken gelegenheid om 

samen de rozenkrans te bidden. We kwamen samen in de parochiekerk van Weiteveen 

om 13.00 uur en in de kapel van woon- en zorgcentrum ‘St. Franciscus’ te Coevorden 

om 17.00 uur. In Schoonebeek kwamen bidders van het rozenkransgebed iedere 

vrijdagavond in de mei- en oktobermaand bij elkaar. In het geval de noodmaatregelen 

nog steeds van kracht zijn waardoor samenkomen problematisch is geworden, willen 

wij u verzoeken om thuis op de inmiddels gebruikelijke tijdstippen het gebed voort te 

zetten. 

 



 

 

Gebed aangereikt door de Nederlandse bisschoppen: 

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. 

 

 

Aankloppen….  

Wanneer parochianen tegen problemen (van watvoor aard dan ook) aanlopen, mogen 

ze altijd bij de leden van het parochiebestuur aankloppen voor een luisterend oor. 

Samen kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen helpen. 

 

Een hartelijke groet, 

 

Uw pastores. 

 


