Nieuwsbrief
Nummer 2 – 9 december 2021

Beste mensen,
Vandaag treft u de tweede nieuwsbrief van onze Immanuelparochie aan in uw mailbox.
Dit weekend vieren we derde zondag van de Advent. En deze zondag wordt ook wel ‘zondag
Gaudete’ genoemd. Dat Latijnse woord Gaudete betekent: ’Verheugt u’.
Verheugt u want de Messias is in aantocht. We zijn halverwege, houd moed.
Met elkaar moeten we ook goede moed houden rondom de Coronapandemie. Af en toe horen
we tussen de negatieve berichten een positief bericht over het virus; het zijn kleine lichtpuntjes,
momenten van hoop die goede moed geven.
Van harte wensen wij u en die u dierbaar zijn alle goeds en goede moed toe. En blijf vooral
gezond!
Hartelijke groeten, parochiebestuur en pastoresteam
Aanmelden voor de vieringen
In verband met een beperkte capaciteit, zitplaatsen op anderhalve meter, dient u zich van te
voren aan te melden via de bekende mailadressen en telefoonnummers. Aanmelden kan als
volgt: 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 Nieuw-Schoonebeek: secretariaat.hbonifatius@gmail.com 0524 – 54 12 07
◼ Voor Weiteveen: olv.parochie@hetnet.nl - 0524 – 54 12 76
◼ Voor Schoonebeek: jelle@lijklema.nl - 0524 – 53 20 46 of 06 - 12 18 38 76
◼ Voor Coevorden: R.Pa1@kpnplanet.nl - 0524 – 51 27 76 of Lidy Maatman 06 - 10 09 56 42
◼ Voor Steenwijksmoer: jo.melenhorst@gmail.com - msoppe7741@gmail.com 0524 - 51 2287

Coronamaatregelen in onze parochiekerken
◼ 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.
◼ In verband met ventilatie zal de temperatuur in de kerk lager zijn. Houd 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, ook kunt u uw gaven per bank overmaken.
◼ Er is geen koffiedrinken na de vieringen.
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Rooster
Dag en datum

Nw.-Sch’beek

Za. 11 december

16.00 B. Buit

Zo. 12 december

Weiteveen

Schoonebeek

Coevorden

Steenwijksm.

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

11.00
Liturgiegroep

Di. 14 december
Wo. 15 december
Za. 18 december

10.00 F. Wielens
16.00 B. Buit

Zo. 19 december
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
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 –
wel toegankelijk voor publiek
10.00 B. Buit
10.00 F. Wielens

Bezoek van de pastor
Deze coronatijd kan voor mensen eenzaam zijn. Er komen minder mensen (spontaan) op
bezoek en veel activiteiten zijn afgelast. Mocht u behoefte hebben aan contact tijdens deze
coronapandemie, dan kunt u altijd per telefoon of per mail contact op nemen met een van de
pastores.
Pastoor Bernard Buit tel. 0524 – 21 10 96
Pastor Frans Wielens tel. 06 - 24 51 10 66

bjjbuit70@gmail.com
frans.wielens@immanuelparochie.nl

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.
Ga naar VierKerstmis.nl en doe mee: Vier
Kerstmis!
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Overlijden

†
Op 3 december is in de geloofsgemeenschap van Coevorden op 89 jarige leeftijd overleden:
Berendina Margaretha Belt - Smeemann
-- Dina -Op donderdag 9 december vond haar uitvaart plaats in de St. Franciscuskerk in
Steenwijksmoer en aansluitend werd ze begraven naast haar man op het kerkhof.
We wensen de familie sterkte toe in deze verdrietige tijd.

Moment van boete en verzoening in de Advent
Komend weekend 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

Gelovige inspiratie
Evangelie zondag 11 december
Lucas 3, 10-18

3e zondag van de Advent

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: “Wat moeten wij doen?" Johannes gaf hun ten
antwoord: “Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft, en wie voedsel heeft,
laat hij hetzelfde doen." Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze vroegen hem:
“Meester, wat moeten wij doen?" Hij zei hun: “Niet meer vragen dan voor u is vastgesteld." Ook
soldaten ondervroegen hem: “En wij, wat moeten wij doen?" Hij antwoordde: “Niemand
uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij." Omdat het volk vol
verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou
zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: “lk doop u met water, maar er komt iemand die sterker
is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de
heilige Geest en met vuur. De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren
en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur. Zo
en met nog vele andere vermaningen verkondigde Johannes aan het volk de Blijde Boodschap.
Kerstvieringen geloofsgemeenschap Coevorden
Het bestuur van de K.V.C. laat weten dat de kerstmiddag op 21 december niet door gaat. Ook
alle bijeenkomsten van het KBO in Coevorden gaan voorlopig niet door vanwege het
Coronavirus.
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Dag van de Vrijwilliger – 7 december 2021

Afgelopen dinsdag, 7 december, was het de dag van de vrijwilliger. Wij willen alle vrijwilligers
in onze parochie en geloofsgemeenschappen bedanken voor alles wat jullie doen. Jullie allemaal
zijn fantastisch! Ook in 2022 hopen we weer een beroep op jullie te mogen doen.
Namens het parochiebestuur en het pastoresteam

Zegengebed in Coronatijd

Zegen ons met de dauw van uw liefde
Zegen ons met u warmhartige nevel
Dat wij elkaar niet besmetten met vrees
Dat wij onze harten niet op afstand houden
Zegen ons met zorg en aandacht om elkaar
Dat wij niet onverschillig en slordig leven
Kroon ons met de Naam van Uw Hoop
de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Uit: Van Allerheiligen tot Kerstmis
- Marinus van den Berg
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