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Beste mensen, 

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen wij u allen een Zalig en vooral een gezond 2022 

toewensen. In deze eerste week van het nieuwe jaar, op “Driekoningen” ontvangt u weer 

een nieuwsbrief. Ondanks alle beperkingen hebben we toch samen Kerstmis kunnen 

vieren. Mede dankzij de inzet en flexibiliteit van vele vrijwilligers en onze pastores. Dank! 

Op dit moment zitten we nog midden in de lockdown en gelden ook alle 

coronamaatregelen nog. We zijn in afwachting van meer nieuws. Volgende week, vrijdag 

14 januari, zal opnieuw een persconferentie gehouden worden. In onze volgende 

nieuwsbrief hopen we u meer nieuws te kunnen brengen over de maatregelen in onze 

kerken, die nieuwsbrief komt op 20 januari aanstaande uit. 

We wensen u alle goeds en gezondheid toe! 

Hartelijke groeten, parochiebestuur en pastoresteam 

 

 

Aanmelden voor de vieringen 

In verband met een beperkte capaciteit, 50 zitplaatsen, dient u zich van te voren aan te 

melden. Dit kan als volgt: vóór woensdag via een mail of briefje met naam, adres, tel. 

nr. of mailadres. Telefonisch aanmelden kan op woensdag tussen 9.00 en 15.00 uur. 

◼ Voor Nieuw-Schoonebeek: secretariaat.hbonifatius@gmail.com of 06 – 522 422 65 

◼ Voor Weiteveen: olv.parochie@hetnet.nl  - 0524 – 54 12 76 

◼ Voor Schoonebeek:  jelle@lijklema.nl - 0524 – 53 20 46 of  06 – 121 838 76 

◼ Voor Coevorden: R.Pa1@kpnplanet.nl  0524 – 51 27 76 / L. Maatman 06 - 100 956 42 

◼ Voor Steenwijksmoer: jo.melenhorst@gmail.com - msoppe7741@gmail.com   

           0524 - 51 22 87 

Rooster van vieringen in de Immanuelparochie – zaterdag 8 t/m woensdag 19 januari  
  Nw.-

Schoonebeek 

Weiteveen Schoonebeek Coevorden Steenwijks- 

moer 

za   8-jan 16.00 - BB 
    

zo   9-jan 
 

9.30 - FW 11.00 - FW   9.30 - BB 11.00 - BB 

di  11-jan 
   

10.00 - FW 
 

wo 12-jan 
   

10.00 -  Kapel – BB 
 

za 15-jan 16.00 - FW 
  

16.00 - BB 
 

zo 16-jan 
 

9.30 - BB 11.00 - BB  
 

11.00 - FW 

di  18-jan 
   

10.00 - BB 
 

wo 19-jan 10.00 - BB 
  

10.00 – Kapel - LG 
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De coronamaatregelen zijn nog van kracht. Wilt u hier meer informatie over, kijk dan 

op de website van de Immanuelparochie of op www.rkkerk.nl   

Vieringen kapel St. Franciscus Coevorden 

Vanwege de lockdown is er in overleg met zorggroep Tangenborgh besloten om tijdelijk 

geen vieringen meer te houden in de kapel van St. Franciscus waarbij bewoners en 

mensen van buitenaf aanwezig zijn. De vieringen worden via de livestream uitgezonden 

zodat de bewoners via het interne kanaal kunnen meevieren in hun eigen appartement. 

Overlijden 

† 

Op 25 december is in de geloofsgemeenschap van Coevorden op 88 jarige leeftijd 

overleden: 

Anna Maria Soppe - Karperien 

-- Annie -- 

Op maandag 3 januari vond haar uitvaart plaats en aansluitend vond de begrafenis plaats 

op onze begraafplaats aan de Looweg in Coevorden. 

 

We wensen de familie sterkte toe in deze moeilijke periode. 

Gelovige inspiratie 
 

Vandaag, 6 januari, is het Driekoningen. De letters op de afbeelding die u hieronder 

ziet, verwijzen naar de initialen van de Drie Koningen: Caspar, Melchior en Balthasar, de 

drie wijzen uit het oosten. De letters staan ook voor  "Christus Mansionem Benedicat", 

dat betekent "Christus zegene dit huis". U kunt een sticker meenemen vanuit de kerk en 

boven of naast de voordeur plakken. 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie zondag 9 januari  Feest van de Doop van de Heer 

Lucas  3, 15-16. 21-22 

In die tijd toen 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: “Ik 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." Terwijl al het 

volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiede het dat de hemel 

openging, en dat de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, over Hem 

neerdaalde, en dat een stem uit de hemel sprak: “Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U 

heb Ik mijn behagen gesteld." 

Coronamaatregelen in onze parochiekerken 

http://www.rkkerk.nl/

