
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDEDELINGEN PASTORES 
 

‘We zullen doorgaan?!’ 
Naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus, kwamen de Nederlandse 
bisschoppen direct na Aswoensdag 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. Vanaf het weekend van de Derde Zondag in 
de Veertigdagentijd zijn we met alle publieke vieringen opgehouden. We stonden en staan 
voor de uitdaging op een andere manier toch door te gaan en de vlam van ons geloof 
brandende te houden. We gingen een spannende tijd van hoop en vrees tegemoet die nog 
steeds voortduurt. Wanneer we bang zijn voor dat wat zou kunnen gebeuren, kan het volgende 
gedicht (waarschijnlijk geschreven door Jacobus Revius (1586-1658)) ons wellicht 
bemoedigen. 
 

“Een mens lijdt dikwijls het meest 
door het lijden dat hij vreest 
en nooit op komt dagen. 
Zo heeft hij meer te dragen 
dan God te dragen geeft. 
Het leed dat is, weegt niet zo zwaar 
als vrees voor allerlei gevaar 
en komt het eens in huis, 
dan schenkt God altijd weer  
kracht naar kruis.”  
 
 
Misintenties - privémissen 
Sinds het einde van de publieke vieringen draagt pastoor Tjepkema iedere dag een privé H. 
Mis op. Aanvankelijk gebeurde dat om 17.00 uur in de kapel van woon- en zorgcentrum St. 
Franciscus te Coevorden. Toen dat niet meer mogelijk was, kwam de H. Willibrorduskerk in 
Coevorden in zicht en wel om 7.30 uur. ‘De morgenstond heeft goud in de mond’. In deze privé 
missen werden alle reeds opgegeven en worden eventuele nieuwe misintenties gebeden; op 
maandag de misintenties van Nieuw-Schoonebeek, op dinsdag die van Weiteveen, op 
woensdag die van Schoonebeek, op donderdag die van Coevorden, en op vrijdag die van 
Steenwijksmoer. Gebeden wordt steeds het eerste eucharistisch gebed in het altaarmissaal, 
de zogenaamde ‘Romeinse Canon’. Nu de Franciscuskapel niet meer toegankelijk is, worden 
op werkdagen ook het morgengebed om 8.30 uur en het avondgebed om 17.30 uur in de 
parochiekerk van Coevorden gebeden. U bent welkom om (een keer) mee te doen. 
 
 
Openstelling kerkgebouwen 
Een aantal vrijwilligers en de pastores zorgen er inmiddels al wekenlang voor dat al onze 
kerkgebouwen door de week een bepaalde tijd open zijn. Parochianen en niet-parochianen 
konden en kunnen even naar de kerk komen, bidden, tot rust komen en/of een kaarsje 
ontsteken. Vooral omdat het cancelen van de publieke vieringen minimaal tot Pinksteren zal 
duren, was en is deze openstelling van groot belang.  
  



In Coevorden is de parochiekerk elke werkdag open voor het morgen- en avondgebed en van 
18.00 tot 19.00 uur voor aanbidding. De aanbidding van het Allerheiligst Sacrament vond tot 
Pasen plaats in de zijbeuk, na Pasen in het middenschip. In Schoonebeek is de kerk iedere 
werkdag open van 14.30 tot 15.30 uur; in Nieuw-Schoonebeek iedere maandag, woensdag en 
vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur; in Steenwijksmoer iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 
uur.  Net als altijd kan er iedere dag van 10.00 tot 16.00 uur in de Mariakapel van de H. 
Willibrorduskerk in Coevorden gebeden worden en een kaarsje worden ontstoken.  
In de meimaand is in Weiteveen de kerk iedere werkdag open tussen 11.55 en 13.00 uur. 
Nadat klokslag 12.00 uur de klok heeft geluid, wordt met de aanwezigen het ‘Angelus’ 
gebeden; om 12.30 uur wordt de rozenkrans gebeden. Vanaf dinsdag 2 juni is de kerk open 
van 11.45 tot 12.15 uur en wordt even na 12.00 uur het ‘Angelus ’gebeden. 
 
 
“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 hebben deelgenomen 
aan de “24 uur voor de Heer” in de parochiekerk te Coevorden van vrijdag- tot zaterdagavond, 
20 - 21 maart. Die deelnemers kwamen uit bijna alle vijf geloofsgemeenschappen van onze 
Immanuelparochie. Let wel verspreid over 24 uur en verspreid over het hele kerkgebouw. 
 
 
‘Takje, kaarsje, kaartje’ - Goede Week en Pasen 
In het weekend van Palmpasen, tijdens de Goede Week, en in de week na Pasen was er de 
actie ‘takje, kaarsje, kaartje’. Deze is in goede aarde gevallen. Veel parochianen kwamen met 
Palmpasen naar de kerk. Tientallen Palmpasentakjes, paaswakekaarsjes en kaartjes werden 
met een gedicht thuis bezorgd of meegenomen tijdens de inmiddels gebruikelijke openstelling 
van de kerkgebouwen. 
 
 
Bezoekersgroepen - telefoonpastoraat 
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. Tevens werd aan de leden van de bezoekgroepen 
gevraagd, nu bezoekjes niet kunnen plaatsvinden, parochianen van 80 jaar en ouder te bellen 
of op een andere manier contact te onderhouden. De brief is op vrijdag 27 maart jl. digitaal 
verzonden of persoonlijk rondgebracht. Parochianen van de geloofsgemeenschap Coevorden 
die dit jaar 80 jaar zijn geworden of het in de loop van dit jaar hopen te worden, zijn allemaal 
door een bestuurslid gebeld. Voor deze groep was namelijk nog geen bezoekwerk geregeld. 
Door elkaar te bellen tonen we belangstelling en komen we erachter wat er eventueel nodig 
is. 
 
 
Kosters, lectoren, koorleden, voorgangers 
Weer een week later hebben tientallen koorleden, kosters, lectoren, voorgangers een door 
diaken Frans Wielens geschreven brief ontvangen ter bemoediging. De brief ging vergezeld 
van vier misboekjes voor de komende zondagen en meestal ook van een Palmpasen takje en 
een paaswakekaarsje. 
 
 
Olie in de lampen – ‘Rondje lezingen van de zondag’ 
De afgelopen jaren was er op de dinsdagavonden in januari, februari en maart steeds ‘Rondje 
lezingen van de zondag’. Eerst onder leiding van Sander Hof en de laatste jaren onder leiding 
van Wouter van Voorst. Zo’n veertig mensen die de afgelopen drie jaar hebben deel genomen 
aan ‘Rondje lezingen van de zondag’ krijgen nu wekelijks digitaal een uitleg toegezonden. Zo 
wordt de vlam van het geloof gevoed en blijven onze lampen brandende. 
 
  



 

Vastenzakjes en spaardoosjes  
Met enig kunst- en vliegwerk is het de vorige keer gelukt om de parochiebladen op de 
gebruikelijke manier te drukken en rond te brengen. Hopelijk zal dat met dit nieuwe 
parochieblad ook het geval zijn. Opnieuw wordt u als lezer erop gewezen hoe er onder de 
huidige omstandigheden gehandeld kan worden ten aanzien van de Vastenzakjes en de 
spaardoosjes. Tot en met Pinksteren kunnen de door u met een gift gevulde Vastenzakjes 
ingeleverd worden bij de plaatselijke parochieadministraties of tijdens de openstelling van onze 
vijf parochiekerken (zie hierboven voor tijden). Dat geldt ook voor de spaardoosjes die de 
leerlingen van de Gerardus Majellaschool en de Sint Franciscusschool meegenomen hebben 
naar huis. Wat ook kan: uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 
NL 04 RABO 030 91 73 612 ten name van ‘Immanuelparochie’  
onder vermelding van  ‘Vastenactie 2020’.  
Tot 25 april 2020 is in ontvangen voor de Vastenactie: € 505,00 via de rekening van Immanuel; 
€ 364,00 in Nieuw-Schoonebeek; € 295,51 in Weiteveen; € 978,40 in Coevorden en 
Steenwijksmoer. In Schoonebeek worden de Vastenzakjes op een later tijdstip dit jaar alsnog 
opgehaald. We zitten nu op een tussenstand van € 2.142,91 (ter vergelijking totale opbrengst 
voor de Vastenactie in 2019 - € 7.158,65). De VOM Immanuel is 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. 
 
 

Klokken op woensdag 
De Raad van Kerken Nederland deed een oproep om op de laatste twee woensdagen in maart 
en op de woensdagen in april van 19.00 tot 19.15 uur over het hele land ‘klokken van hoop en 
troost’ te luiden. De kosters van de vijf parochiekerken deden aan deze indrukwekkende actie 
mee. De zogenaamde ‘slotluiding’ is op Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei a.s. van 12.00 tot 12.15 
uur. 
 
Klokken met Pasen 
Omdat we graag aan iedereen wilden laten horen dat het Pasen is en dat Christus in het holst 
van de nacht uit de doden is verrezen, werden op zaterdag 11 april jl. in onze vijf 
geloofsgemeenschappen om 21.30 uur de klokken geluid. Dat gebeurde op hetzelfde moment 
ook met de klokken van alle parochiekerken in Twist (D) en omgeving. We waren over de 
grens van Duitsland en Nederland met elkaar verbonden in hetzelfde geloof en dezelfde 
vreugde. Ook de klokken van de Hervormde Kerk in Coevorden werden op dit tijdstip geluid. 
Onze bisschoppen verzochten om in het hele land op Paaszondag, 12 april 2020, om 12.00 
uur een kwartier lang alle klokken te luiden. Dit is het moment van het ‘Angelus’, ook in Rome, 
het moment dat de paus wekelijks de wereld groet en zegent, maar vooral met Pasen door de 
speciale zegen voor stad en wereld. 
 
 

Bisschoppen en paus 
Ondertussen lieten onze Nederlandse bisschoppen en paus Franciscus van zich horen. De 
bisschoppen van de zeven Nederlandse bisdommen waren zondag 22 maart jl. op  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, Ron van den Hout,  heeft een bemoedigende pastorale brief geschreven. Paus 
Franciscus deed de oproep aan alle christenen (rooms-katholiek, protestant en oosters-
orthodox) om op woensdag 25 maart jl. - midden op de dag (12.00 uur) - gezamenlijk het 
gebed des Heren te bidden.  
  



Verder gaf de Paus op vrijdagavond 27 maart jl. heel de mensheid de zegen ‘Urbi et Orbi’ met 
het Allerheiligst Sacrament (aanwezig in een grote monstrans) aan het einde van een 
indrukwekkende plechtigheid die om 18.00 uur begon. De zegen “Urbi et Orbi” - “Voor stad en 
wereld” - is een van de bekendste riten van de rooms-katholieke Kerk. Sinds de dertiende 
eeuw wordt de zegen jaarlijks uitgesproken door de paus, alleen bij plechtige gelegenheden 
zoals Pasen en Kerstmis of na een pausverkiezing. 
 
 

EHC en Vormsel   
De geplande vieringen van de Eerste Heilige Communie en de vormselvieringen zullen 
voorlopig niet doorgaan. Hoe nu verder? Wat nu duidelijk is dat het onduidelijk is. Misschien 
in het najaar alsnog of toch volgend jaar pas. De pastores vragen uw begrip voor de ontstane 
onduidelijkheid en doen een beroep op uw begrip en geduld. 
 
 
Uitvaarten 
We hebben te maken met de nieuwe regelgeving bij uitvaarten (maximaal dertig aanwezigen 
enzovoorts). In Schoonebeek, Weiteveen, Nieuw-Schoonebeek en Coevorden hebben - op 
het moment van het inleveren van deze kopij - inmiddels vijf uitvaarten plaatsgevonden 
conform deze regels. Hoewel de vorm kaal en onwennig is, lukt het toch om met evenveel 
inzet en devotie als eerder, de afscheidsvieringen vorm te geven. 
 
 

Livestream – eigen YouTube kanaal 
Veel parochies zijn begonnen met uitzendingen van niet-publieke vieringen via het internet. 
Het gaat onder andere om de naburige parochie ‘H. Maria, Hertogin van Drenthe’ 
(Klazienaveen, Zwartemeer, Barger Compascuum, Emmer Compascuum). Ook de parochies 
van Hoogeveen en Emmen zijn een livestream begonnen. Het aanbod is groot: dagelijks via 
‘Radio Maria’, op de televisie vanuit Hilversum en via de computer. Met ingang van Pinksteren 
(31 mei 2020) zal er op zondagmorgen ook vanuit de Willibrorduskerk in Coevorden een 
viering via het internet worden uitgezonden. Aanvangstijd 10.00 uur.  
De makkelijkste manier om toekomstige uitzendingen te volgen is: 

- (1) naar de website YouTube.com gaan, 
- (2) invoeren in de zoekbalk: “Immanuel Parochie Zuidoost Drenthe”. 
- (3) Een van de eerste zoekresultaten zal het gelijknamige kanaal zijn. Klik hierop. 
- (4) Als je zelf ingelogd bent met een YouTube account, dan is het mogelijk om met de 

gelijknamige knop je te "Abonneren" op dit kanaal, daarmee worden de uitzendingen 
nog makkelijker vindbaar in het vervolg. - Enkele minuten vóór de uitzending zal 
bovenaan de lijst van bestaande filmpjes een nieuwe live uitzending zichtbaar worden 
om aan te klikken - een klok telt af in beeld tot de uitzending automatisch begint. 

 

Ook via een link op de website van de parochie - www.immanuelparochie.nl  - kunt u zich heel 
gemakkelijk GRATIS abonneren. 
 

Meer informatie over tussentijdse ontwikkelingen worden aangereikt via de facebook-pagina’s 
van pastoor Tjitze Titus Tjepkema, de R.K. Kerk Weiteveen en de website van de parochie 
Immanuel www.immanuelparochie.nl. 
 

Ook kunt u altijd even contact opnemen met het parochiesecretariaat, telefonisch – 54 12 76 
of via de mail olv.parochie@hetnet.nl  
 
Geestelijke communie 
Omdat de parochianen gedurende deze crisistijd niet kunnen delen in de Heilige Eucharistie 
en de Heilige Communie niet kunnen ontvangen, wijzen de bisschoppen erop 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 kun je ontvangen 
wanneer de eucharistieviering via de televisie of radio uw huiskamer binnenkomt.  
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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 helpt het volgende gebed 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 wordt er binnen de 
Immanuelparochie tijdens de oktober- en 
meimaand gezamenlijk op diverse plekken de 
rozenkrans gebeden. Omdat onze kerkgebouwen 
ruim genoeg zijn om de regel van anderhalve 
meter in acht te nemen, kan dit gezamenlijk bidden 
de komende periode gelukkig voortgezet worden. 
In de parochiekerk van Weiteveen iedere werkdag 
om 12.30 uur aan de hand van een rooster dat 
door de parochieadministratie wordt gemaakt. In 
Nieuw-Schoonebeek om 15.00 uur tijdens de 
openstelling op maandag-, woensdag- en 
vrijdagmiddag onder leiding van de kosters en 
diaken Frans Wielens. In Schoonebeek iedere 
werkdag om 15.00 uur tijdens de openstelling van 
het kerkgebouw. In Coevorden eveneens iedere werkdag en zoals gebruikelijk om 17.00 uur. 
Echter niet in de kapel van woon- en zorgcentrum ‘St. Franciscus’ maar in de parochiekerk.  
 
 
Aankloppen…. 
Wanneer parochianen tegen problemen (van wat voor 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.  
 
 
Aanwezigheid en pastorale nood 
Diaken Wielens was en is iedere werkdag tussen 11.45 en 12.15 uur in de parochiekerk van 
Weiteveen aanwezig, (in de meimaand van 11.55 tot 13.00 uur). Pastoor Tjepkema was en is 
iedere werkdag tussen 18.00 en 19.00 uur in de H. Willibrorduskerk te Coevorden aanwezig. 
Ook kan het sacrament van boete en verzoening (de biecht) ontvangen worden. In geval van 
pastorale nood kunt u altijd een beroep doen op zowel diaken Wielens als pastoor Tjepkema. 
Zolang de noodmaatregelen van kracht zijn, kunnen we als kerk in geval van overlijden een 
gebedsdienst aanbieden met een beperkt aantal aanwezigen. 
 

 


