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Beste mensen,
Meerdere malen is ons in de afgelopen weken gevraagd of we Kerstmis gaan vieren. Ons
antwoord was, en is, een volmondig ‘ja’. Maar hoe, wisten we nog niet. Het coronavirus houdt
ons, en heel de wereld, in haar greep. Langzamerhand is het openbare leven bijna weer stil komen
te liggen na de afgekondigde lockdown. Corona kan veel stilzetten, maar toch wordt het Kerstmis
en vele mensen verlangen naar dit feest. Kerstmis mag ons hoop geven op een nieuwe wereld.
Zo zullen we het in de Kerstnacht horen: “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer.”
(Lc. 2, 11)

God is mens geworden in zijn Zoon. En toen de mensheid voor het eerst oog in oog met de
mensgeworden God mocht staan, zag men een weerloos Kind, liggend in een voerbak voor
dieren. Vanuit deze kleinheid en nederigheid gaan troost en hoop uit. De Herders gaan vol
vreugde van de stal weg, verkondigen het goede nieuws dat zij hebben ontvangen. De Wijzen uit
het Oosten keren via een andere weg naar hun land terug, en dat niet alleen uit vrees voor
Herodes. Zij gaan na de ontmoeting met het Koningskind in hun leven nieuwe wegen. Velen
verlangen deze Kerstmis naar diezelfde hoop en vreugde die de Herders en Wijzen mochten
ervaren bij hun bezoek aan Bethlehem.
Ook is het jaar 2021 een jaar van verdriet. Ieder van ons kent wel iemand die op één of andere
wijze met corona te maken heeft gehad of nog heeft: de vele zieken, operaties die uitgesteld
moeten worden, mensen die vereenzamen omdat er geen bezoek mag of kan komen. De mensen
die getroffen zijn door de economische gevolgen van corona en de toekomst van hun baan of
bedrijf niet zeker weten. We horen regelmatig hartverscheurende verhalen van hen die werken
in de gezondheidszorg en het lijden van dichtbij meemaken. Allemaal pijn die voelbaar was en
is.
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Het feest van Kerstmis mag ons troost en hoop geven. We mogen hopen en bidden dat met het
komende Kerstfeest ook onze dromen werkelijkheid worden: een wereld zonder corona, zonder
verdriet, eenzaamheid en angst. Daarnaast verlangen velen naar een maatschappij zonder
polarisatie. Te midden van veel zorgen en verdriet om alles wat het coronavirus teweeg heeft
gebracht is er de laatste maanden een “strijd” tussen groepen in onze samenleving ontstaan.
Mensen en groepen zijn tegenover elkaar komen te staan zonder respect voor ieders mening of
overtuiging. Dat is pijnlijk, juist nu we in deze pandemie elkaar zo hard nodig hebben.
Gaan we Kerstmis vieren? Deze vraag is ons veelvuldig gesteld. Ja, we gaan Kerstmis vieren. De
profeet Jesaja voorzegde het reeds: “Het volk dat in het duister wandelt ziet een groot licht; een
licht dat straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis.” (Jes. 9, 1)
Moge dit Licht ook onze wereld en ons eigen leven verlichten want “Heden is u een Redder
geboren, Christus de Heer”.
Wij wensen u allen een Zalig Kerstmis en alle goeds voor het nieuwe jaar 2022.
Hartelijke groeten, parochiebestuur en pastoresteam

De eerstvolgende nieuwsbrief komt in de eerste week van januari uit.

Aanscherping coronamaatregelen door Nederlandse bisschoppen

Na de afgekondigde landelijke lockdown vanwege de coronapandemie besluiten de Nederlandse
bisschoppen tot verdere aanscherping van maatregelen voor kerkbezoek per maandag 19
december. De nieuwe maatregel is dat bij publieke vieringen slechts vijftig personen aanwezig
mogen zijn.
De lockdown is ingrijpend voor iedereen in ons land. De R.-K. bisschoppen ervaren dat en nemen
hierin verantwoordelijkheid. Ze beseffen dat het voor parochies en parochianen opnieuw een
teleurstelling is die het vieren van Kerstmis en samenzijn belemmert. ‘Maar laten we zorg hebben
voor onze naasten en dit doen in solidariteit met de samenleving. Als gelovigen gaan we door
deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de
duisternis overwint’, aldus de bisschoppen. Met het maximum van vijftig aanwezigen, exclusief
de bedienaren, zijn de vieringen vóór 17.00 uur publiek toegankelijk.
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Parochies wordt ook verzocht opnieuw te werken met een reserveringssysteem. Alle bestaande
maatregelen blijven van kracht: de anderhalve meterregel, verplicht dragen van een mondkapje
bij verplaatsingen, en de basisregels voor hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Wat
betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel: voorzang door één
cantor, of maximaal vier zangers als kerkkoor.
Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan
– vanaf 19 december door maximaal 100 personen worden bijgewoond, afhankelijk van de
grootte van de parochiekerk. Voor alle andere vieringen geldt het aantal van maximaal vijftig
personen.
Voor bijeenkomsten geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de
maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen geen openluchtvieringen,
herderstochten enzovoort plaatsvinden. Als kerken zijn opengesteld, dan gelden de basisregels
op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Aanmelden voor de vieringen
Voor alle vieringen geldt het aantal van maximaal vijftig personen. Daarom dient u zich van te
voren aan te melden via de bekende mailadressen en telefoonnummers om teleurstellingen te
voorkomen. Om meer mensen een kans te geven om met Kerstmis naar de kerk te kunnen gaan,
verzoeken wij u om u niet aan te melden voor alle vieringen, maar om een keuze te maken voor
één van de feestdagen. Aanmelden kan via onderstaande mailadressen en telefoonnummers.
Indien u zich heeft opgegeven en toch niet aanwezig kunt zijn, wilt u zich dan afmelden
zodat iemand anders in uw plaats naar een viering kan!
◼
◼
◼
◼
◼

Voor Nieuw-Schoonebeek: secretariaat.hbonifatius@gmail.com 06 – 52 24 44 65
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 22 87

Coronamaatregelen in onze parochiekerken
◼ Het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de kerk is verplicht, dus niet als u zit.
Ook als u ter Communie gaat dient u een mondkapje te dragen. Vlak voor het ter
Communie gaan kunt u het mondkapje voor uw mond wegdoen.
◼ Geef elkaar voldoende ruimte (1,5 meter) in de kerk, ook als u ter Communie gaat.
◼ In verband met ventilatie zal de temperatuur in de kerk lager zijn. Houd hier rekening
mee met uw kleding keuze.
◼ 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
Let op: in de afgelopen week zijn tijden en plaatsen van vieringen aangepast.
Dag en datum

Nw.-Sch’beek

Vr. 24 december

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
11.00 Kinderen Liturgiegroep
rond de kribbe
11.00 F. Wielens 9.30 F. Wielens
11.00 B. Buit
9.30 B. Buit
Geen viering
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
9.30 B. Buit
11.00 B. Buit
Geen viering
9.30 F. Wielens
11.00 F. Wielens

Za. 25 december

Zo. 26 december
Vr. 31 december
Za. 1 januari
Zo. 2 januari

Weiteveen

Schoonebeek

Coevorden

Steenwijksm.

Misintenties tijdens de feestdagen
Alle opgegeven misintenties voor de komende feestdagen zullen tijdens de feestdagen gelezen
worden in de eigen geloofsgemeenschappen. Indien u wilt dat uw misintentie gelezen wordt op
24, 31 december of op 1 januari, kunt u dit doorgeven aan het parochiesecretariaat:
olv.parochie@hetnet.nl - 0524 – 54 12 76. Dan wordt er voor gezorgd dat deze intenties tijdens
de gezamenlijke vieringen, via de livestream, vanuit Coevorden gelezen worden.

Vieringen kapel St. Franciscus Coevorden
Vanwege de afgekondigde lockdown is er in overleg met zorggroep Tangenborgh besloten om
tijdelijk geen vieringen meer te houden in de kapel van St. Franciscus waarbij bewoners aanwezig
zijn. De vieringen worden via de livestream uitgezonden zodat de bewoners via het interne
kanaal kunnen meevieren in hun eigen appartement.

Huisbezoeken van de pastores tijdens de lockdown
Door de aangescherpte maatregelen en lockdown vanwege de besmettelijkheid en de snelle
verspreiding van de Omicron-variant is besloten dat de pastores de komende weken geen
huisbezoeken zullen afleggen. Dit om te verkomen dat zij anderen besmetten of zelf besmet
raken met het virus. Bij pastorale nood zal hiervoor een uitzondering gemaakt worden. Onder
pastorale nood wordt verstaan: ernstige ziekte, crisis of overlijden. Dan kan er altijd een beroep
worden gedaan op de pastores. We beseffen heel goed dat deze coronatijd voor veel mensen
een moeilijke en een eenzame tijd is. 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
Pastor Frans Wielens

tel. 0524 – 21 10 96 bjjbuit70@gmail.com
tel. 06 - 24 51 10 66 frans.wielens@immanuelparochie.nl
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Gelovige inspiratie
Evangelie Kerstnacht 24 december

Lucas 2, 1-14
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest gehouden
worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling had voor het eerst plaats toen Quirinius landvoogd van
Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok
op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad
Nazareth naar Judea naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen
met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij
moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken
en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving
bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling
stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij
door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: "Vreest niet, want zie, ik verkondig
u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een Redder geboren,
Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind
vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe." Opeens voegde zich bij de engel een hemelse
heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: "Eer aan God in den hoge en op aarde vrede
onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft."

Om vertrouwen en Vrede
Gebed met de kerstengel
De Engel sprak:
“Vreest niet,
want zie, ik verkondig U
een vreugdevolle boodschap
die bestemd is voor heel het volk:
Heden is U een Redder geboren……

Opeens voegde zich bij de Engel
een hemelse heerschare;
zij verheerlijkten God met de woorden:
Eer aan God in den hoge
En op aarde vrede….”
(Lc. 2, 10-11.13)
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Kerstboodschap van de R.-K. bisschoppen van Nederland

Kerstmis, de geboorte en komst van Jezus op aarde,
het Licht in de wereld
Broeders en zusters,
Met Kerstmis gedenken we de menswording van God. “Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw” (Galaten 4, 4a). God
kwam naar ons toe om ons menselijk leven te delen in het Kind Jezus Christus. Ook nu
vieren we dat Christus onder ons komt als onze Redder. Met Kerstmis wil Hij ook
geboren worden in ons hart.
In het bijzonder Maria en ook Jozef staan open voor God in hun leven. Dat verandert hun
leven en onze levens. De geboorte van Jezus Christus in Bethlehem betekent de overwinning van licht op duisternis, liefde op haat, vreugde op verdriet, hoop op wanhoop en
vrede op geweld. De geboorte van het Kind brengt licht in onze wereld en in onze harten.
“Het volk dat in duisternis wandelt, heeft een groot licht gezien” (Jesaja 9, 2-5).
Ook tijdens het komende Kerstfeest moeten we rekening houden met coronamaatregelen. Daardoor kunnen we de kerstdagen niet vieren zoals voorheen met grote feesten,
concerten en markten. Wel kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle betekenis
van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. “Heden is u een
Redder geboren, Christus de Heer” (Lucas 2, 11).
Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht. We zien dat overal om ons
heen. Tijdens de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo
getuigen van Christus’ licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de Kerstnacht: “Eer aan
God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft” (Lucas 2, 14).
Met Kerstmis worden we opnieuw opgeroepen Gods licht en de liefde die in Christus tot
ons zijn gekomen met andere mensen te delen. Licht en liefde inspireren ons solidair te
zijn met hen, die door ziekte, geloofsvervolging, verdriet om overleden dierbaren of economische schade als gevolg van het coronavirus zijn getroffen en in angst, onzekerheid
en eenzaamheid leven. Christus is mens geworden om ons daarvan te bevrijden door Zijn
kruisdood en verrijzenis. En wij zijn Zijn handen en voeten in deze wereld.
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Paus Franciscus roept ons in zijn encycliek ‘Laudato si’ (Rome, 24 mei 2015) op om met
respect en eerbied om te gaan met de aarde en om de situatie van hen die in armoede
leven te verbeteren. Ook daar herinnert de ster die schijnt boven Bethlehem ons opnieuw
aan. “Wat hebt gij voor de minsten der mijnen gedaan?” (Matteüs 25, 31-46).
We denken aan de inzet van beleidsmakers en wetenschappers, maar ook met het oog op
de komende feestdagen, aan de hulpdiensten en de mensen die werken in de zorg. Zij
zetten zich in voor onze veiligheid en gezondheid. Het is daarom pijnlijk en stuitend dat
zij tegenwerking ondervinden.
Zorg betonen ook gelovigen die zich in parochies bekommeren om het welzijn van eenzamen, zieken alsook vluchtelingen, geïnspireerd door het Kerstkind voor wie geen
plaats was in de herberg. Wij hebben grote waardering voor de velen, binnen en buiten
de geloofsgemeenschap, die zich inzetten voor een menswaardige opvang van mensen
in nood. We denken ook aan de vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa en
degenen die zich daar iedere dag onvermoeid inspannen voor hen. Ze brengen verbondenheid tussen mensen van verschillende godsdiensten, levensbeschouwingen en
culturen.
Wees verbonden met mensen in vreugde en verdriet. Uit de ontmoeting met Christus en
de ontmoeting met elkaar in liefde en vrede doen we kracht op om licht in het leven van
elkaar en alledag te brengen en te zoeken. Net zoals de Wijzen uit het Oosten ofwel de
Drie Koningen die op zoek gingen naar ‘het Licht van de wereld’.
Kerstmis is een tijd van vreugde. We weten dat God ons nooit in de steek laat. Hij wijst
ons in Jezus de weg naar echte menselijkheid. Hij laat ons onze eigen waardigheid en die
van elkaar zien. Hij geeft Vrede. Met die boodschap gaan we samen op weg.
In 2023 vergaderen de bisschoppen in Rome over de synodale Kerk, een Kerk die ‘samen
op weg’ is bij de verkondiging van de Blijde Boodschap. Met het oog op deze synode
vragen we gelovigen in parochies en elders met elkaar na te denken over hoe we samen
op weg zijn, hoe we daarin kunnen groeien en hoe we daar de Heilige Geest aan het werk
zien.
Vier Kerstmis! De website www.vierkerstmis.nl helpt u daarbij.
Wij wensen u en onszelf toe dat wij, net zoals Maria en Jozef, open kunnen staan voor
God in ons leven. Wij zullen dan het licht van Christus met Kerstmis zien, het licht dat
we nodig hebben in de duisternis. Dan zal het Kerstkind ook zelf in ons hart geboren
worden. Vanuit die overtuiging wensen wij u van harte een gezegend en een Zalig Kerstmis toe.
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Kleurwedstrijd voor de kinderen
Met Kerstmis vieren we dat Jezus wordt geboren in een stalletje in Bethlehem. Hieronder zie je
een mooi kleurplaat met de stal, met het kindje Jezus, Jozef en Maria, de os en de ezel, schaapjes
en vele sterren. Als jullie thuis een kinderbijbel hebben kun je het verhaal ook lezen in de
kinderbijbel. Of je kunt ook je ouders of opa en oma vragen of zij het verhaal willen voorlezen
of vertellen.
Wat moet je doen om mee te doen aan de kleurwedstrijd: Print de kleurplaat uit en kleur de
kleurplaat. De maker van de mooiste kleurplaat ontvangt een prijsje. Doe je mee?
Deze kleurplaat mag je opsturen naar Pastoor Bernard Buit, St. Jansstraat 10, 7741 HB
Coevorden of in de brievenbus van de pastorie gooien. Lever de kleurplaat in voor 10 januari
2022.
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