Nieuwsbrief
Nummer 1 – 3 december 2021

Beste mensen,
Vandaag treft u de eerste nieuwsbrief van onze Immanuelparochie aan in uw mailbox. Een
nieuw initiatief van het parochiebestuur en het pastoresteam. Op deze manier hopen wij u te
kunnen informeren over actueel nieuws in onze parochie en geloofsgemeenschappen naast de
vertrouwde parochiebladen en onze website.
Wilt u deze nieuwsbrief doormailen aan parochianen die deze nog niet hebben ontvangen? Wilt
u op de mailinglist dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van de Immanuelparochie:
olv.parochie@hetnet.nl Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt dat ook doorgeven
op bovenstaand mailadres. U mag deze nieuwsbrief ook uitprinten en bij mensen in de
brievenbus doen. Tevens liggen enkele exemplaren achter in de kerken die meegenomen
kunnen worden.
We houden u via de nieuwsbrief de komende tijd op de hoogte van alle coronamaatregelen.
Hartelijke groeten, parochiebestuur en pastoresteam
Coronamaatregelen
De Nederlandse bisschoppen hebben woensdag 1 december besloten de coronamaatregelen
voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen
op het gebied van de coronapandemie.

• Er worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden. Alle doordeweekse
avondvieringen worden verplaatst naar 10.00 uur ’s morgens, zie rooster.

• Alle vieringen op Kerstavond 24 december komen te vervallen.
• Alle andere kerkelijke bijeenkomsten als vergaderingen, repetities of catechesebijeenkomsten
na 17.00 komen uur te vervallen.

• Alle parochiezalen zullen na 17.00 uur gesloten zijn.
• In verband met een beperkte capaciteit aan zitplaatsen op anderhalve meter dient u zich van
te voren aan te melden via de bekende mailadressen en telefoonnummers.

• Vóór woensdag via een mail of briefje met naam, adres, tel. nr. of mailadres of telefonisch
aanmelden op woensdag tussen 9.00 en 15.00 uur.
◼ Voor Coevorden: R.Pa1@kpnplanet.nl - 0524 – 51 27 76 of Lidy Maatman 06 - 10 09 56 42
◼ Voor Nieuw-Schoonebeek: secretariaat.hbonifatius@gmail.com 0524 – 54 12 07
◼ Voor Schoonebeek: jelle@lijklema.nl - 0524 – 53 20 46 of 06 - 12 18 38 76
◼ Voor Weiteveen: olv.parochie@hetnet.nl - 0524 – 54 12 76
◼ Voor Steenwijksmoer: jo.melenhorst@gmail.com - msoppe7741@gmail.com 0524 - 51 22 87

• Handen desinfecteren.
• De anderhalve meter afstand maatregel is reeds opnieuw ingevoerd in onze kerken.
• Het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de kerk is verplicht, dus niet als je zit. Ook
als u ter Communie gaat dient u een mondkapje te dragen.
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• Goede ventilatie in de gebouwen. Hierdoor zal de temperatuur in de kerk lager zijn. Houdt
hier rekening mee met uw kleding keuze.

• Zingen met een beperkt aantal zangers. Koorleden moeten net als de andere aanwezigen
onderling tenminste anderhalve meter afstand houden.

• De intentieboeken achter in de kerk worden (tijdelijk) niet meer gebruikt.
• De gaven in de collecte kunnen gegeven worden in de collecteschalen/mandjes achter in de
kerk.

• Er is geen koffiedrinken na de vieringen.
• Thuis blijven bij klachten.
Respectvolle omgang
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen
zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te
blijven gaan. De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van
alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren
van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle
mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.
‘Overwint het kwade door het goede.’ (Rom. 12:21)
Het parochiebestuur en het pastoresteam
Rooster
Dag en datum

Nw.-Sch’beek

Za. 4 december

16.00 B. Buit

Zo. 5 december

Weiteveen

Schoonebeek

Coevorden

Steenwijksm.

9.30 F. Wielens

11.00 F. Wielens

9.30 B. Buit
10.00 B. Buit

11.00 B. Buit

9.30 B. Buit

11.00 B. Buit

9.30 F. Wielens
10.00 B. Buit

11.00 F. Wielens

9.30 B. Buit

11.00 B. Buit

9.30
Liturgiegroep
10.00 B. Buit

11.00
Liturgiegroep

Di. 7 december
Za. 11 december

16.00 B. Buit

Zo. 12 december
Di. 14 december
Wo. 15 december
Za. 18 december
Zo. 19 december

10.00 F. Wielens
16.00 B. Buit

Di. 21 december
Wo. 22 december
Vr. 24 december
Za. 25 december
Zo. 26 december
Vr. 31 december
Za. 1 januari
Zo. 2 januari

10.00 B. Buit
19.00 uur Eucharistieviering vanuit de H. Willibrorduskerk, Coevorden via livestream –
niet toegankelijk voor publiek
9.30 B. Buit
9.30
11.00 F. Wielens 9.30 F. Wielens 11.00 B. Buit
Liturgiegroep
10.00 F. Wielens
10.00 B. Buit
19.00 uur Eucharistieviering vanuit de H. Willibrorduskerk, Coevorden via livestream – niet
toegankelijk voor publiek
11.00 uur Eucharistieviering vanuit de H. Willibrorduskerk, Coevorden via livestream
10.00 B. Buit
10.00 F. Wielens
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Overlijden

†
Op 22 november is in de geloofsgemeenschap van Coevorden op 88 jarige leeftijd overleden:
Marinus Lenardus Heijne
-- Marinus -Op maandag 29 november namen we afscheid van hem tijdens een viering in de Aula van het
uitvaartcentrum in Coevorden. Aansluitend volgde de begrafenis op de Algemene begraafplaats
in Coevorden.
Op 2 december is in de geloofsgemeenschap van Steenwijksmoer op 90-jarige leeftijd overleden:
Elisabeth Meijerink – Linneman
-- Bettie –
Haar uitvaart en begrafenis zal plaatsvinden op 8 december in de geloofsgemeenschap H.
Franciscus van Assisië te Steenwijksmoer.
We wensen de families sterkte toe in deze verdrietige tijd.

Website VierKerstmis.nl nu online
VierKerstmis.nl is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen om iedereen op te roepen
Kerstmis te vieren ondanks de geldende coronamaatregelen.
VierKerstmis.nl biedt inspiratie voor en over het samen
vieren van Kerstmis en wil ook in 2021 mensen helpen
om de site van de eigen parochie te vinden. Op die
parochiesite kunnen bezoekers op het vieringenrooster
kijken waar en wanneer de vieringen zijn en of er
eventueel nog beperkingen of maatregelen gelden om
aanwezig te kunnen zijn.
Downloads bij de vieringen
De website is net voor het begin van de Advent online gegaan en biedt voor alle zondagen van
de Advent en Kerstmis via een link een speciaal boekje in de vorm van een download. Deze
boekjes helpen om thuis mee te kunnen vieren als het in verband met corona niet mogelijk is om
naar de kerk te gaan. Deze downloads worden verzorgd door de Katholieke Bijbelstichting (KBS)
en bevatten onder meer de lezingen maar ook gebeden voor de betreffende zondag.
Voor kinderen is op VierKerstmis.nl een doeboekje te vinden met onder meer
tips om te knutselen, te puzzelen en een recept voor kerstkransjes. Ook zijn er
speciale VierKerstmis-kerstkaarten, geschikt om te laten drukken, maar ook in
een variant om zelf te printen en zo klaar te maken voor verzending naar familie,
vrienden of naar iemand in de eigen omgeving die blij zou worden van een mooi
kaartje in de kersttijd. De Advent is van oudsher een periode om te delen met
diegenen die minder hebben en vandaar ook de link op Vierkerstmis.nl naar de
Adventsactie, met de oproep om te geven.
Ga naar VierKerstmis.nl en doe mee: Vier Kerstmis!
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Moment van boete en verzoening in de Advent
In het derde weekend van de advent (11 - 12 december) wordt tijdens de weekendviering een
moment vrij gemaakt voor ‘Boete en verzoening’. Wij zijn mensen met tekorten, fouten en
zonden. Wij ervaren dat wij dikwijls tekortschieten tegenover God en onze naaste. Maar bij God
is vergeving en daarvan leven wij. Aan het begin van de viering worden wij uitgenodigd voor
een moment van inkeer. ‘Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons
geleiden naar het eeuwige leven.’
De eenvoudige boeteviering helpt ons om de geest van boetvaardigheid en bekering op te
roepen. Goed om dit samen te doen staande voor het naderende Kerstfeest. Indien u het
sacrament van boete en verzoening persoonlijk wilt ontvangen kunt u contact opnemen met
pastoor Bernard Buit, 0524 – 211096
Kerstmarkt H. Willibrordus - Antoniusgebouw
De kerstmarkt: de bestellingen kunnen op zaterdag 11 december afgehaald worden in het
Antoniusgebouw, tussen 10.00 en 12.00 uur en uiteraard op 1,5 meter.
Inzameling voor de Voedselbank
Houdbare producten voor de inzameling voor de Voedselbank kunnen worden ingeleverd in de
kerk en bij de parochie administratie / secretariaten.
Gelovige inspiratie
Evangelie zondag 5 december
Lucas 3, -6

(2e zondag van de Advent)

Het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius Pontius Pilatus was
landvoogd van Judea; Herodes gouverneur van Galilea; zijn broer Filippus gouverneur van
het gewest Iturea en Trachonitis en Lysanias gouverneur van Abilene; Annas en Kajafas
bekleedden het hogepriesterschap. Toen kwam het woord van God over Johannes, zoon van
Zacharias die in de woestijn verbleef. Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een
doopsel van bekering te preken tot vergeving van zonden, volgens de profetie die
geschreven staat in het boek van Jesaja: Een stem roept in de woestijn: bereidt de weg van
de Heer, maakt zijn paden recht. Elk dal moet gevuld elke berg of heuvel geslecht worden;
de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden. Heel de mensheid zal Gods
redding zien.
De dagen de deur niet meer uit
De dagen van gaan in jezelf
De dagen naar binnen
De dagen van voorbij

De dagen de deur niet uit
De dagen van veel alleen
De nachten van alleen

De dagen van je innerlijke deur
De dagen van gegroet worden
De dagen van thuis bij jezelf

De ochtenden willen nog wel
De middagen vervelen
De avonden steeds langer

De dagen van God niet voorbij
De nachten licht genoeg
Licht aan alle tijd voorbij.

Niets nieuws te vertellen
Het coronanieuws teveel
Niet weten hoelang nog

Uit: Van Allerheiligen tot Kerstmis - Marinus van den Berg
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