Nieuwsbrief
Nummer 3 – 17 december 2021
Beste mensen,
De derde week van de Advent is bijna ten einde en u ontvangt weer een nieuwe nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief wordt aan ruim 1100 adressen per mail verstuurd en ook doorgestuurd naar
mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Ook op andere manieren vindt de nieuwsbrief zijn weg
naar parochianen. Van verschillende kanten horen we positieve geluiden over de nieuwsbrief.
Het is een goede aanvulling op onze parochiebladen en op de website. Een snelle vorm van
communicatie, zeker in deze Coronapandemie! Kopij voor de nieuwsbrief is welkom:
olv.parochie@het.nl. Over een aantal dagen zal er in onze kerken klinken: “Vreest niet, want zie,
ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een
Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Moge het Kerstkind ons leven
verlichten. In deze rare en onzekere tijd mogen wij hier naar uitzien!
Van harte wensen wij u en die u dierbaar zijn, een goede voorbereiding op het kerstfeest en
goede moed en gezondheid toe!
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 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 2287
◼
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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.

Rooster
Dag en datum

Nw.-Sch’beek

Za. 18 december

16.00 B. Buit

Zo. 19 december

Weiteveen

Schoonebeek

Coevorden

Steenwijksm.

9.30 B. Buit

11.00 B. Buit

9.30
Liturgiegroep
10.00 B. Buit

11.00
Liturgiegroep

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 –
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
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Overlijden

†
Op 13 december is in de geloofsgemeenschap van Coevorden op 88 jarige leeftijd overleden:
Jantina Brockman - Eggen
-- Tinie -Op donderdag 16 december vond haar uitvaart plaats en aansluitend was de crematieplechtigheid in crematorium “de Meerdijk” in Emmen.
We wensen de familie sterkte toe in deze moeilijke periode.
Verloting Paaskaarsen Coevorden
Tijdens de aangepaste kerstmarkt op 11 december in Coevorden zijn de paaskaarsen van de
kapel van St. Franciscus en de H. Willibrorduskerk verloot. De winnende lotnummers zijn:

435

463

De winnaars kunnen contact opnemen met Marian Stroeve.
Kinderwoorddienst in de Advent
Beste jongens en meisjes,
Ook dit jaar is er elke zondag in de Advent een kinderwoorddienst in de H. Willibrorduskerk in
Coevorden. Jullie kunnen na de opening van de viering naar het Antoniusgebouw gaan waar
een Bijbelverhaal wordt verteld en jullie aan de hand van dat verhaal iets kunnen maken.
Tijdens de viering komen jullie terug in de kerk en kun je, als je dat wilt, vertellen over het
verhaal dat jullie hebben gehoord en over wat je hebt gemaakt.
De gezinsviering die gepland stond op Kerstavond gaat niet door, ook zal de kerk ’s middags
op Eerste Kerstdag niet open zijn voor een bezoek aan de kerststal. We hopen dat het volgend
jaar wel door mag gaan. Namens de werkgroepen Kinderwoorddienst en Gezinsvieringen
wensen we jullie allemaal een gezegend Kerstfeest en een gelukkig 2022 toe.

Actie Kerkbalans - Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Zo aan het eind van het jaar kijken we allemaal terug of we gedaan hebben wat we wilden doen.
Een van die zaken die snel vergeten kunnen worden is Actie Kerkbalans die we in mei hebben
gehouden. Misschien is het goed om even na te kijken of u de door u toegezegde bijdrage al heeft
overgemaakt naar uw eigen geloofsgemeenschap of dat het misschien nog moet gebeuren.
Heeft u voor het incasseren van kerkbijdrage een machtiging
afgegeven dan werd de bijdrage automatisch van uw rekening
afgeschreven.
Hartelijk dank voor uw bijdrage, juist in dit jaar 2021 is uw bijdrage
bijzonder nodig. Hebt u vragen, neem dan even contact op met het
parochiesecretariaat.
Geef je om je kerk, geef dan voor je kerk!
Mogen we op je steun rekenen voor Actie Kerkbalans?
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Gelovige inspiratie
Evangelie zondag 19 december

4e zondag van de Advent

Lucas 1, 39-45
In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het
huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met
luide stem: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra
ik uw groet hoorde sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd
heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
Adventslied: Rorate
Refrein:
Rorate caeli desuper et nubes pluant justum.

Refrein:
Dauwt hemelen uit den hoge en mogen de wolken
de rechtvaardige regenen;
moge de aarde zich openen en de Verlosser
uitspruiten.

Ne irascaris, Domine, ne ultra memineris
iniquitatis;
Ecce civitas Sancti facta est deserta
Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est,
Domus sanctificationis tuae et gloriae tuae,
Ubi laudaverunt te patres nostri.

Wees niet vertoornd, Heer, gedenk niet langer
onze zonden; zie de stad van de Heilige is verwoest,
Sion ligt in puin, Jeruzalem is ontredderd;
uw heilige en luisterrijke stad,
waar onze vaderen U lof hebben gezongen.

Refrein
Peccavimus, et facti sumus tamquam
immundus nos
Et cecidimus, quasi folium universi
Et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt
nos
Abscondisti faciem tuam a nobis
Et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae.

Refrein
Wij hebben gezondigd, en zijn geworden als een
onreine; daarom zijn wij allen als een blad dat valt;
onze zonden sleuren ons mee als de wind;
U heeft uw gelaat voor ons verborgen,
en ons neergeworpen in de macht van onze zonden.
Refrein

Refrein
Vide Domine afflictionem populi tui
Et mitte quem missurus es
Emitte Agnum dominatorem terrae
De petra deserti ad montem filiae Sion
Ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae.

Heer, zie neer op de ellende van uw volk,
en zend die U beloofd heeft;
zend het Lam dat de aarde beheerst
uit Petra in de woestijn naar de berg van Sions
dochter, opdat Hij het juk van onze zonden
wegneme.

Refrein

Refrein
Troost u, troost u, mijn volk;
weldra komt uw heil;
waarom wordt gij verteerd door smart?
Waarom grijpt steeds weer nieuwe droefheid u aan?
"Ik zal u verlossen; wil niet vrezen. Ik ben immers
de Heer,
uw God, de Heilige van Israël, uw verlosser.

Consolamini, consolamini, popule meus
Cito veniet salus tua: Quare moerore
consumeris
Quia innovavit te dolor? Salvabo te,noli
timere
Ego enim sum Dominus Deus tuus,
Sanctus Israel, redemptor tuus.
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