
 

 

 

 

 

 

 

Rooster vieringen vanaf 1 juni - maximaal 30 personen 

Voorafgaande aan de viering die om 19.00 uur begint, is vanaf 18.30 uur de parochiekerk 

open. Er is dan een half uur lang tijd om in alle rust een kaarsje op te steken, in stilte te bidden 

bij het in de monstrans uitgestelde Allerheiligst Sacrament en/of één van de pastores willen 

spreken en/of bij de pastoor verlangen te biechten.  

Zo  31 mei 10.00 uur Coevorden –livestream Pinksteren 

Ma  1 juni 10.00 uur Nieuw-Schoonebeek  Tweede Pinksterdag  

Di  2 juni 19.00 uur Coevorden    

Wo  3 juni 19.00 uur Weiteveen   

Do  4 juni 19.00 uur Schoonebeek       

Vr  5 juni 19.00 uur Steenwijksmoer  H. Bonifatius - feest 

 

Zondag Trinitatis 

Za   6 juni 19.00 uur Nieuw-Schoonebeek  patroon H. Bonifatius 

Zo   7 juni 10.00 uur Coevorden –livestream   

Ma  8 juni   vrije dag pastores 

Di  9 juni 19.00 uur Coevorden    

Wo 10 juni 19.00 uur Weiteveen   

Do 11 juni 19.00 uur Schoonebeek       

Vr 12 juni 19.00 uur Steenwijksmoer    

 

Sacramentsdag   vanaf dit weekend uitreiken H. Communie 

Za  13 juni 19.00 uur Nieuw-Schoonebeek   

Zo  14 juni 10.00 uur Coevorden –livestream   

Ma 15 juni   vrije dag pastores 

Di 16 juni 19.00 uur Coevorden    

Wo 17 juni 19.00 uur Weiteveen    

Do 18 juni 19.00 uur Schoonebeek    

Vr 19 juni 19.00 uur Steenwijksmoer  H. Hart van Jezus 

 

Za 20 juni 19.00 uur Nieuw-Schoonebeek   

Zo  21 juni 10.00 uur Coevorden -livestream 

Di 23 juni 19.00 uur Coevorden 

Wo 24 juni 19.00 uur Weiteveen   Geboorte Johannes de Doper 

Do 25 juni 19.00 uur Schoonebeek 

Vr 26 juni 19.00 uur Steenwijksmoer 

 

Za 27 juni 19.00 uur Nieuw-Schoonebeek 

Zo 28 juni 10.00 uur Coevorden - livestream 

Ma 29 juni   vrije dag pastores  HH. Petrus en Paulus, hoogfeest 

Di 30 juni 19.00 uur Coevorden 

 

Op de volgende pagina’s kunt u een toelichting op het rooster lezen en worden bepaalde 

zaken uitgelegd. 



 

 

 

 

Toelichting bij het tijdelijke rooster van vieringen in juni, juli en augustus 2020 

 

De pastores komen voor de komende maanden met een tijdelijk rooster voor de publieke 

vieringen die vanaf 1 juni weer zijn toegestaan. Eerst in de maand juni met maximaal 30 

mensen, daarna in de maanden juli en augustus met maximaal 100 mensen. Steeds met een 

onderlinge afstand van 1,5 meter. Het tijdelijke rooster wil rust, reinheid, regelmaat en 

duidelijkheid bieden in zeer onstuimige, onduidelijke tijden. Dat tijdelijke rooster is om de 

volgende redenen noodzakelijk en heeft onderstaande consequenties. 

 

 

1. Er gelden de komende tijd strenge maatregelen, vooral ten aanzien van het uitdelen van de 

H. Communie. Vanwege die strenge maatregelen is het wijs en verstandig om in de vieringen 

de beide pastores voor te laten gaan en niet de daartoe bevoegde parochianen. Vanwege 

vakanties zal zowel pastoor Tjepkema als diaken Wielens er in de maanden juli en augustus 

een tijdlang bij hun pastorale dienstwerk alleen voor komen te staan. Bovendien mogen de 

pastores per dagdeel maar één keer voorgaan. Met andere woorden twee keer op 

zondagmorgen is niet toegestaan.  

 

 

2. Na de zomermaanden hopen wij weer een beroep te kunnen doen op parochianen die 

voorgaan in de Woord- en Communievieringen. We spreken hier ook de hoop, het 

verlangen en de verwachting uit om vanaf september weer de vertrouwde verdeling binnen de 

tot nu toe toegepaste en gebruikelijke roosters te gaan hanteren.  

 

 

3. De komende tijd zijn geen koren toegestaan en ook geen samenzang. Hoogstens zijn een 

paar voorzangers mogelijk. Verder zullen er geen misdienaren en acolieten zijn. We gaan de 

komende drie maanden niet met de liederenbundels werken die steeds door verschillende 

mensen worden aangeraakt maar met nieuwe, nog ongebruikte misboekjes. We gaan werken 

net als anders met kosters, en met lectoren. De kosters en lectoren die al ingeroosterd 

stonden (in Weiteveen, Schoonebeek en Steenwijksmoer van de zondag naar een daarop 

volgende doordeweekse woensdag, donderdag of vrijdag) kunnen in principe weer dienst 

doen. Lectoren komen vanuit de kerk naar de ambo. De microfoon op de ambo wordt alleen 

door de lector gebruikt. De microfoon op het altaar wordt alleen door de voorganger gebruikt.  

 

 

4. Naast de kosters en de lectoren zijn een gastheer of gastvrouw nodig. Bij voorkeur is zo’n 

gastheer of gastvrouw een lid van de locatieraad. De koster en gastheer/-vrouw laten één 

voor één de kerkgangers naar binnen en controleren of hun namen op de lijst voorkomen en 

voegen eventueel de naam toe. Iedere keer vragen of er gezondheidsklachten zijn. Zo ja, de 

kerkganger vriendelijk verzoeken naar huis te gaan. De lijst moet worden bijgehouden in 

verband met het maximaal aantal kerkgangers. Van de koster of gastheer-/vrouw wordt 

gevraagd de handen van de kerkgangers te voorzien van desinfectiespray. Een van hen beiden 

wijst de kerkgangers een zitplaats in de kerk. Vanaf zaterdag 14 en zondag 15 juni 2020 

gebeurt dat besproeien van de handen nog een keer bij de kerkgangers voorafgaande aan het 

ter communie gaan. De betreffende koster, gastheer/-vrouw krijgt bij deze taak een 

beschermende kap net als de voorganger bij het uitdelen van de H. Communie. 

 

 

 



 

 

5. In het tijdelijke rooster is geprobeerd een zo evenwichtig mogelijk verdeling te maken 

tussen het oosten (Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen) en het westen (Coevorden, 

Steenwijksmoer) en het tussen oosten en westen gelegen Schoonebeek. Daarbij wordt ook 

rekening gehouden met het feit dat de geloofsgemeenschap van Coevorden - wat aantal 

parochianen betreft - even groot is als de andere vier geloofsgemeenschappen samen.1 

 

 

6. Parochianen worden verzocht zoveel mogelijk naar hun ‘eigen’ plaatselijke parochiekerk te 

gaan. Bij de vieringen in juni kunnen 30 personen worden toegelaten (exclusief voorganger, 

koster, lector, gastheer/-dame)). Bij de vieringen in juli en augustus kunnen 100 personen 

worden toegelaten (exclusief voorganger, koster, lector, gastheer/-dame)). Wie van te voren 

reserveert, moet bij navraag aan kunnen geven geen gezondheidsklachten te hebben en is 

zeker van een plek als het maximum aantal aanmeldingen nog niet bereikt is. Wie niet 

reserveert loopt het risico (zeker in de maand juni bij maximaal 30 plekken) dat er geen plaats 

meer is. De toegestane plekken zullen in de maanden juli en augustus per kerkgebouw 

hoogstwaarschijnlijk voldoende zijn. In NS - 100 plekken, in W - 40, in  S - 30, in C - 90, in 

St - 100.  Desondanks moeten voor alle vieringen de namen van de kerkgangers 

geregistreerd worden. Bij voorkeur vooraf en eventueel – als er nog voldoende plekken zijn 

– kan een naam en adres voorafgaand aan het betreden van het kerkgebouw worden 

opgeschreven op de lijst van aanwezigen. Als er een eventuele besmetting zou komen, dan 

kan de registratie gebruikt worden voor een contactonderzoek om na te gaan met wie de 

besmette persoon in aanraking is geweest. De lijsten worden na afloop van de viering goed 

opgeborgen in verband met regels rond de privacy.  

 

 

6. Reserveringen dienen te geschieden bij de plaatselijke parochieadministratie. Reserveren 

gebeurt per week en niet meerdere weken vooruit zodat iedere week iedereen eenzelfde 

kans krijgt. U wordt verzocht om op woensdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur met de 

onderstaande adressen en personen contact op te nemen.  

Nieuw-Schoonebeek - Parochie-administratie, Europaweg 143, 7766 AE Nieuw-

Schoonebeek,  telefoon: 0524 – 54 12 07, email: secretariaat.hbonifatius@gmail.com,  

Yvonne Wolken-Heijnen, Ria Lubbers-Scholte Aalbes.  

Weiteveen - Parochie-administratie, Zuidersloot 59, 7765 AG  Weiteveen,  

telefoon: 0524 – 54 12 76, email: olv.parochie@hetnet.nl, Marjan Tholen-Platzer.  

Schoonebeek - Jelle Lijklema, De Beeklanden 54, 7761 DM Schoonebeek,  

telefoon: 0524 – 53 20 46, email: jelle@lijklema.nl.  mobiel:  06 - 12 18 38 76. 

Coevorden - Parochie-administratie, Wilhelminasingel 2a,  7741 HK  Coevorden, telefoon 

0524 – 51 27 76, email: R.Pa1@kpnplanet.nl, Miny Bosman-Bakker en Suzan Schepers. 

Steenwijksmoer – Parochieadminstratie – Hoofdweg 32, 7741 PR Steenwijksmoer,  

0524 - 51 22 87 – Joost Melenhorst, email adres: jo.melenhorst@gmail.com, Miny Soppe-van 

der Veen, e-mailadres: minysoppe@home.nl.  

 

 

 

 
 

1 De geloofsgemeenschap in Nieuw-Schoonebeek gaat van één viering op zaterdagavond en één op een 

doordeweekse (3e) woensdag in de maand naar één viering op zaterdagavond. De geloofsgemeenschap van 

Weiteveen gaat van één viering op zondagmorgen en één op een doordeweekse (4e) woensdag in de maand naar 

één viering per week op woensdagavond. De geloofsgemeenschap van Schoonebeek  gaat van één viering op 

zondagmorgen naar één viering per  week op donderdagavond. De geloofsgemeenschap van Steenwijksmoer 

gaat van één viering op zondagmorgen naar één viering op vrijdagavond. In Coevorden vervalt in de 

zomermaanden juli en augustus de viering op zaterdagavond. Er zullen in de maanden juni, juli en augustus twee 

vieringen per week zijn, op dinsdagavond en op zondagmorgen. 
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7. Er wordt steeds gewerkt met twee lijsten per viering. Een lijst met de parochianen van de 

eigen geloofsgemeenschap en een reservelijst met de namen van andere belangstellenden. 

Is de eerste lijst nog niet vol dan kunnen belangstellenden van de reservelijst worden 

toegelaten.  

 

8. We kunnen in alle vieringen de ons reeds toegezonden misboekjes gebruiken. Op dinsdag, 

woensdag, donderdag en vrijdagavond volgen we de lezingen van de doordeweekse dag. Op 

zaterdagavond en zondagmorgen volgen we de lezingen van de zondag. De boekjes worden 

voorafgaande aan de viering al vast klaar gelegd op plek waar de kerkgangers zullen gaan 

zitten. 

 

9. Met ingang van 1 juni 2020 vervalt de ‘open kerk’ in Nieuw-Schoonebeek (maandag, 

woensdag en vrijdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur), Weiteveen (iedere werkdag van 11.55 

tot 13.00 uur), Schoonebeek (iedere werkdag van 14.30 tot 15.30 uur), Coevorden (iedere 

werkdag van 18.00 tot 19.00 uur), en Steenwijksmoer (iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 

11.30 uur).  

De ‘open kerk’ wordt op een andere wijze voortgezet. Voorafgaande aan de viering die om 

19.00 uur begint, staat vanaf 18.30 uur een parochiekerk open: die van Coevorden op 

dinsdag, die van Weiteveen op woensdag, die van Schoonebeek op donderdag, die van 

Steenwijksmoer op vrijdag en die van Nieuw-Schoonebeek op zaterdag. Er is dan een half uur 

de tijd voor mensen die graag in alle rust een kaarsje opsteken, in stilte wensen te bidden bij 

het in de monstrans uitgestelde Allerheiligst Sacrament en/of één van de pastores willen 

spreken en/of bij de pastoor verlangen te biechten. 

Op werkdagen is er in de H. Willibrorduskerk om 8.30 uur het morgengebed en om 17.00 uur 

het avondgebed. Mocht de kapel van woon- en zorgcentrum St. Franciscus weer toegankelijk 

zijn voor bezoekers van buiten, dan zal het morgen- en avondgebed daar weer gaan plaats 

vinden.  

 

10. De misintenties van Nieuw-Schoonebeek gaan van de privé mis op maandagmorgen naar 

de publieke viering in eigen dorp op zaterdagavond. De misintenties van Weiteveen gaan van 

de privé mis op  dinsdagmorgen naar de publieke viering in eigen dorp op woensdagavond. 

De misintenties van Schoonebeek gaan van de privé mis op woensdagmorgen naar de 

publieke viering in eigen dorp op donderdagavond. Alle misintenties van Coevorden 

(opgegeven voor zaterdagavond, zondagmorgen, dinsdagavond en woensdagmorgen) gaan 

van de privé mis op donderdagmorgen naar de publieke viering op dinsdagavond in de 

Willibrorduskerk. De misintenties van Steenwijksmoer gaan van de privé mis op 

vrijdagmorgen naar de publieke viering in eigen dorp op vrijdagavond.   

Tijdens de ‘Immanuel-viering’ in de Willibrorduskerk te Coevorden op zondagmorgen die via 

de live-streaming overal te volgen is, worden geen misintenties van de vijf 

geloofsgemeenschappen gebeden (ook niet die van Coevorden) maar wel steeds de namen 

genoemd van de overledenen die de afgelopen zes weken in de vijf geloofsgemeenschappen 

van ons zijn heen gegaan. 

 

11. Er wordt tijdens de vieringen niet gecollecteerd. Aan het einde van de viering kan men 

bij de uitgang een gulle gift (offergave) voor de plaatselijke geloofsgemeenschap schenken. 

 

12. In de maand juni kunnen de leerlingen van de St. Gerardus Majellaschool in Nieuw-

Schoonebeek, St. Franciscusschool in Weiteveen, de St. Willibrordusschool en Panta Rhei in 

Coevorden en St. Theresiaschool in Steenwijksmoer kleurplaten en tekeningen maken die 

vanaf 1 juli 2020 in onze parochiekerken opgehangen zullen worden. Ook kinderen die niet 

op RK-scholen gaan (in de geloofsgemeenschap Schoonebeek en met name in dorpen als 

Dalen en Oosterhesselen), proberen we te benaderen zodat ook zij mee kunnen doen.  

 


