
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMELVAARTSDAG 

Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei 2020. Helaas nog geen publieke vieringen 's morgens.  

Net als op zondagmorgen in de maanden april en mei.  

Wel 's middags en 's avonds een aantal kerken binnen de Immanuelparochie open.  

Net als op doordeweekse werkdagen. 

 

• Parochiekerk Weiteveen om 12.00 uur het Angelus en om 12.30 uur rozenkransgebed. 

 

• Nicolaaskerk in Schoonebeek van 14.30 tot 15.30 uur; om 15.00 uur rozenkrans bidden 

 

• Willibrorduskerk in Coevorden 17.00 uur rozenkransgebed,17.30 uur avondgebed, 

18.00 tot 19.00 uur open kerk - aanbidding, kaarsje opsteken, gelegenheid tot biechten.  

 

Pastoor Tjepkema viert - dankend en biddend - tussen 17.00 en 19.00 uur ook zijn 

priesterwijding die precies negen jaar geleden in Groningen plaatsvond. De inmiddels 

traditionele traktatie van Duitse boeterkoek bij de koffie of thee zal later alsnog plaatsvinden. 

 

NOVEEN - Tussen Hemelvaart en Pinksteren 

Wat is dat ook al weer een noveen? Een ‘noveen’ houdt in, dat je negen opeen volgende dagen 

tot God bidt om een bepaalde gunst van Hem te verkrijgen. Of om je op een belangrijke feestdag 

of gebeurtenis voor te bereiden. Meestal wordt bij een noveen de tussenkomst van een of meer 

heiligen ingeroepen. Zij kunnen als vriendinnen en vrienden van God je gebed  met een goed 

woordje ondersteunen. Het voorbidden om een noveen te bidden kan ondersteund worden door 

een speciale noveenkaars te branden. Ze zijn vaak in de parochiekerken verkrijgbaar of bij de 

parochieadministraties. 

De allereerste noveen werd in Jeruzalem gebeden tussen Hemelvaart (de veertigste dag Pasen) 

en Pinksteren (de vijftigste dag na Pasen). De verrezen en ten hemel gevaren Jezus vraagt aan 

de apostelen dat ze gedurende deze tijd ‘eendrachtig’ bij elkaar zullen blijven en God te vragen 

om de komst van de H. Geest. Deze eerste noveen heeft grote gevolgen: de H. Geest wordt 

rijkelijk uitgestort op de eerste christelijke gemeenschap.  

Bidden betekent: jezelf tot God richten. Je spreekt tegenover God uit wat je van Hem verwacht, 

maar je stelt je ook open voor Hem. Zijn liefde gaat uit naar alle mensen, ook naar jou. Je kunt 

er daarom op vertrouwen, dat Hij jouw gebed hoort. Maar het is niet zo, dat God, omdat je een 

noveen bidt, precies doet wat je van Hem vraagt. Want Hij doet vaak anders dan wij 

vermoeden.  

Jezus Christus zelf nodigt ons uit vrijmoedig aan God te vragen wat wij willen. Hij gaat ons 

voor in de overgave van het gebed: ‘Maar toch, niet mijn wil, maar uw wil geschiede’. Wij 

wensen je bij het bidden van de noveen deze overgave aan God toe. 

 

Open kerk tijdens noveen 

Tijdens het noveen zal er in Coevorden iedere avond wel ‘open kerk’ zijn van 18.00 tot 19.00 

uur maar geen aanbidding van het in de monstrans uitgestelde Allerheiligst Sacrament. We 

leven immers in de spanningsboog tussen Jezus’ heengaan naar de Vader en de toekomstige 

uitstorting van de H. Geest. De uitstelling van het Allerheiligst Sacrament hervatten we in de 

dagen na het Pinksterfeest.  

 

 



 

 

Gebed om een nieuwe uitstorting van de H. Geest 

Tijdens het noveen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren kunnen we als afsluiting van het 

rozenkransgebed het volgende gebed bidden. Onderstaand gebed komt dus op de plek en in 

plaats van het gebed om roepingen dat we vanaf Pasen tot Hemelvaartsdag gebeden hebben. In 

de kerken liggen kaartjes met de tekst van het gebed.  

 

Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, 

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden. 

En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.  

 

Laat ons bidden: 

God, Gij hebt de harten van de gelovigen 

door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; 

geef, dat wij door die heilige Geest 

de ware wijsheid mogen bezitten  

en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. 

Door Christus onze Heer.    

Amen. 

 

 

LIVE-STREAM – eigen YouTube kanaal - PINKSTEREN 

Veel parochies zijn begonnen met uitzendingen van niet-publieke vieringen via het internet. 

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. Let wel: dit abonneren is gratis!! - 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. 

 


