
 

 

Wij zullen doorgaan … ’  

De afgelopen maanden hebben we samen laten zien dat het mogelijk is om ondanks alle 

beperkingen toch door te gaan met ons parochieleven. De publieke vieringen waren tot 

1 juni jl. niet mogelijk, maar wat wel mogelijk was, hebben we gedaan. In een crisistijd 

ontstaan ook goede dingen.  "Ex malo bonum": uit het kwade het goede. 

 

Open kerken 

Iedere werkdag was er ’s morgens vroeg een privé-mis voor de opgegeven misintenties 

uit de vijf geloofsgemeenschappen. Verder waren al onze parochiekerken wekelijks of 

zelfs dagelijks een tijdlang open. Wanneer je achteraf per maand de uren van 

openstelling telt, blijkt op elke plek dat de kerken tijdens de crisis langer open waren 

dan gewoonlijk. In Nieuw-Schoonebeek van gewoonlijk 5,5 uur naar 12 uur. In 

Weiteveen van 6 uur per maand voor de crisis naar 20 uur. In Schoonebeek van 4 uur 

per maand naar 20 uur. In Coevorden van 12 uur naar 40 uur per maand.  In 

Steenwijksmoer van 1 uur iedere zondagmorgen, naar iedere woensdagmorgen 2 uur. 

Met ingang van 1 juni 2020, Tweede Pinksterdag, is de ‘open kerk’ vervallen om ons 

helemaal te kunnen richten op de weer toegestane, wekelijkse publieke vieringen. 

 

Vier brieven - Aan het begin van de crisis verscheen een eerste brief van de pastores 

gericht aan de leden van de bezoekgroepen, waarin de pastores de bezoekers stimuleren 

om over te gaan tot telefoonpastoraat voor degenen die gedwongen thuis moeten blijven. 

Voor en na Pasen werd een brief verzonden aan alle koorleden, 

dirigenten, kosters en organisten. In de meimaand ontvingen alle 

deelnemers aan het rozenkransgebed en aan de aanbidding een 

bemoedigend schrijven. Driehonderd wonderdadige Maria-

medailles werden verspreid. In de junimaand verscheen een vierde 

brief, deze keer gericht aan de leerlingen van de katholieke 

basisscholen in onze parochie en alle andere basisschoolkinderen. 

In de brief staat het vriendelijke verzoek om een tekening of 

kleurplaat te maken. Met deze kunstwerken willen we onze 

parochiekerken versieren die vanaf 1 juli a.s. weer maximaal 

honderd kerkgangers mogen ontvangen.   

 

 



Zorg voor bewoners zorgcentra 

De bewoners van de zorgcentra werden ook niet vergeten. Diaken Frans Wielens hield 

een gebedsviering bij de ‘Zwarte Racker’ in Nieuw-Schoonebeek, waaraan zangers van 

‘Carmina Burana’ meewerkten. Het ‘Dagblad van het Noorden’ maakte er melding van. 

Alle bewoners van woon- en zorgcentrum Sint-Franciscus in Coevorden (katholiek en 

niet-katholiek) kregen een kaartje/kaarsje/takje met Palmpasen. In de kapel van dit 

wooncentrum is sinds 29 april jl. iedere woensdagmorgen een H. Mis. Bewoners worden 

nog niet toegelaten. De viering wordt via de kabelkrant van Sint-Franciscus 

uitgezonden. Ook naar de bewoners van ‘De Schutse’, ‘de Voorde’, ‘Aleida Kramer’ en 

andere zorgcentra blijft onze aandacht uitgaan. 

 

Rooster vieringen juni, juli, augustus 2020 

De pastores hebben voor de maanden juni, juli en augustus 2020 een rooster 

samengesteld voor de publieke vieringen die vanaf 1 juni jl. 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. Het rooster is eind mei/begin juni bekend gemaakt via mailtjes aan 

alle bestuursleden en veel vrijwilligers, via de website van onze parochie, via ‘mond tot 

mond-reclame’ en via de Facebookpagina van de pastoor. Via de parochiebladen konden 

we het niet eerder bekend maken dan in het huidige nummer. Degenen die niet eerder 

bereikt konden worden, bieden we onze welgemeende excuses aan. 

 

De vieringen tot en met eind augustus staan gepland volgens onderstaand schema: 

za  19:00 uur Nieuw-Schoonebeek 

zo  10:00 uur Coevorden  –  iedere zondag live streaming 

ma   vrije dag pastores 

di 19:00 uur Coevorden 

wo 19:00 uur Weiteveen 

do 19:00 uur Schoonebeek 

vr 19:00 uur Steenwijksmoer 

 

Voorafgaande aan de vieringen die om 19:00 uur beginnen, staat de betreffende 

parochiekerk vanaf 18:30 uur open. 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. 

 

Noodzakelijk 

Bovenstaand rooster is om de volgende redenen noodzakelijk en heeft onderstaande 

consequenties. Er gelden namelijk strenge maatregelen, vooral ten aanzien van het 

uitdelen van de H. Communie. Vanwege deze regelgeving 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. 



Evenwichtig 

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. 

 

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 het gebruikelijke rooster met 

de vertrouwde verdeling per locatie te kunnen hanteren. 

 

Gastheer/-dame 

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. Naast 

de kosters en de lectoren zijn een gastheer of gastvrouw nodig. 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. Van de kerkgangers wordt bij de 

ingang gevraagd hun handen te ontsmetten. De gastheer of -vrouw wijst de kerkgangers 

een zitplaats in de kerk en geeft aanwijzingen bij het ter communie gaan. 

 

Reserveren 

Parochianen worden verzocht zoveel mogelijk naar hun ‘eigen’ plaatselijke 

parochiekerk te gaan. Bij de vieringen in juli en augustus kunnen maximaal 100 

personen worden toegelaten (exclusief het zogenaamde ‘bedienend personeel’: 

voorganger, koster, lector, gastheer/-dame). Wie van tevoren reserveert, moet bij 

navraag aan kunnen geven geen gezondheidsklachten te hebben en is zeker van een plek 

als het maximumaantal aanmeldingen nog niet bereikt is. Wie niet reserveert loopt het 

risico dat er geen plaats meer is. In Nieuw-Schoonebeek zijn 100 zitplaatsen 

beschikbaar, in Weiteveen 40, in Schoonebeek 30, in Coevorden 90, in Steenwijksmoer 

100.  

 

Voor alle vieringen moeten de namen van de kerkgangers opgeschreven 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 toegevoegd aan de lijst 

van aanwezigen. De lijsten worden na afloop van de viering goed opgeborgen in verband 

met regels rond de privacy.  

 

 

Reserveringen dienen te geschieden bij de plaatselijke parochieadministratie. 

Reserveren kan vanaf 1 juli a.s. ook voor een aantal weken vooruit, omdat er dan 

voldoende (toegestane) zitplaatsen in onze parochiekerken zullen zijn.  

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 

Parochieadministratie, Europaweg 143, 7766 AE Nieuw-Schoonebeek,  

telefoon: 0524 – 541207, email: secretariaat.hbonifatius@gmail.com,  

Yvonne Wolken-Heijnen, Ria Lubbers-Scholte Aalbes 

 

Weiteveen 

Parochie-administratie, Zuidersloot 59, 7765 AG  Weiteveen,  

telefoon: 0524 – 541276, email: olv.parochie@hetnet.nl,  

Marjan Tholen-Platzer 

 

Schoonebeek 

Jelle Lijklema, De Beeklanden 54, 7761 DM Schoonebeek,  

telefoon: 0524–532046, email: jelle@lijklema.nl.; mobiel: 06-12183876 

 

Coevorden 

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

telefoon 0524 – 512776, email: R.Pa1@kpnplanet.nl,  

Miny Bosman-Bakker en Suzan Schepers 

 

Steenwijksmoer 

Parochieadminstratie – Hoofdweg 32, 7741 PR Steenwijksmoer,  

0524 - 512287 – Joost Melenhorst, email:  jo.melenhorst@gmail.com 

Miny Soppe-van der Veen, e-mailes: minysoppe@home.nl 

 

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. 

 

 

Livestream – iedere zondagmorgen 

Vanaf Pinksterzondag (31 mei jl.) is er iedere zondagmorgen in de maand juni vanuit de 

Willibrorduskerk te Coevorden een livestream-uitzending verzorgd van de viering die 

om 10:00 uur begint. Het is een zorgvuldig gekozen moment. Immers in de H. Schrift 

wordt vermeld dat juist met Pinksteren de leerlingen van Jezus naar buiten treden. Wat 

zich ooit in Jeruzalem voltrok, is nu ook in onze tijd en streek gebeurd: we zijn naar 

buiten getreden. De uitzendingen worden meer dan goed bekeken. We zijn de sponsoren 

die de camera’s en de bedrading hebben betaald, en de vrijwilligers van het ‘streamteam’ 

dankbaar voor hun bijdrage. Tijdens de maanden juli en augustus gaan we zeker door 

met de uitzendingen. 

 

Als u klikt op Eucharistieviering komt u op het YouTube kanaal van onze parochie. 

Hier ziet u de knop Abonneren, als u hierop klikt, daarna klikt op Inloggen en uw 

mailadres invoert bent u geabonneerd. 

Dit abonnement is gratis.  

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC2n4qjvn631QXh651iQiSbw


Ook kunt u  

 

(1)  naar de website Youtube.com gaan;  

(2)  in de zoekbalk) invoeren: “Immanuel Parochie Zuidoost-Drenthe”. 

(3)  Een van de eerste zoekresultaten zal het gelijknamige kanaal zijn. Klik hierop. Bij 

dit kanaal zie je bestaande filmpjes en de toekomstige viering staan.   

(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. Dit abonneren is gratis. De 

uitzendingen worden daarmee nog makkelijker vindbaar in het vervolg.  

(5)  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 in beeld 

af tot de uitzending automatisch begint. 

 

Tijdens de ‘Immanuelvieringen’ in de Willibrorduskerk te Coevorden op zondagmorgen 

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. 

 

 

EHC en Vormsel  

In het vorige parochieblad stond: “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 geduld.” Er is in de afgelopen tijd nog niet 

zoveel veranderd. We hebben bij publieke vieringen met 

maximaal honderd kerkgangers meer ruimte dan in het 

verleden, maar we hopen op meer. Wanneer de pastores 

meer weten, zullen zij het met de betrokkenen gaan delen. 

 

Gedachtenissen 

In de tijd dat bij uitvaartvieringen slechts dertig mensen aanwezig mochten zijn en de 

publieke vieringen helemaal niet waren toegestaan, hebben we meerdere keren in 

besloten kring van dierbare overleden parochianen afscheid genomen. Nu de publieke 

vieringen weer mogelijk zijn, willen we deze overledenen alsnog een keer met eerbied 

en aandacht gedenken. In overleg met de nabestaanden wordt steeds een datum gepland. 

Van de gedachtenissen wordt vooraf melding gemaakt in dit parochieblad en/of bij de 

mededelingen. 

 

Vakantie pastores 

Dit jaar zal diaken Frans Wielens in de maand augustus vakantie houden en pastoor 

Tjitze Tjepkema in de periode woensdag 8 tot maandag 27 juli a.s.. Beide pastores zijn 

meer dan dankbaar dat zij zich ook in de vakantieperiode gedragen weten door de inzet 

van vele vrijwilligers.  

 


