Nieuwsbrief, nr. 10
R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid
St. Stephanus - Onze Lieve Vrouw Visitatie - St. Willibrord

Beste parochianen, lieve mensen,
Dit keer beginnen wij niet met het nieuws over het Corona virus, maar met de
weersvoorspellingen. Zoals u mogelijk wel gehoord heeft, zal er in het komende weekend
sneeuw gaan vallen, veel sneeuw, met daarnaast harde wind en vrieskou. Het geplande
afscheid van onze pastor Erik zal dan ook, na goed overleg, worden verschoven naar de
week er na oftewel zondag 14 februari a.s. De viering van zondag a.s. zal daarom ook vanuit
de kapel in Hoogeveen plaatsvinden, dan hoeft niemand onderweg naar een kerk.
Er is gevraagd om de adresgegevens van Pastor Erik zodat mensen hem ook een
persoonlijke groet kunnen sturen. Het adres is:
Pastor E.M.M. Verheijen
Kerkweg 5A
7921 RP Zuidwolde
Aanstaande zondagmiddag 7 februari is er i.v.m. de weersvoorspellingen GEEN gelegenheid
om onze kerken te bezoeken voor een stil gebed of het ontsteken van een kaarsje. Vanaf
volgende week zondag bent u weer van harte welkom!
Daarnaast hebben we wel als kernteam het besluit genomen om in lijn met de lockdown het
online vieren de komende tijd voort te zetten tot in ieder geval 2 maart a.s. Wij hopen dat u
begrip heeft voor dit besluit.
Zondag 7 februari a.s. om 09.00 uur vieren wij vanuit de “kapel” in Hoogeveen, live te volgen
via Facebook. Daarna proberen wij tussen 10.00 uur en 10.30 uur de viering op YouTube te
plaatsen.
Overzicht digitale vieringen:
Zondag 14 februari 10.00 uur
vanuit de Onze Lieve Vrouw Visitatiekerk te Hoogeveen
Woensdag 17 februari, Aswoensdag, 19.00 uur
vanuit de St. Stephanuskerk te Meppel
Zondag 21 februari 10.00 uur
vanuit de St. Willibrordkerk te Beilen
Zondag 28 februari 10.00 uur
vanuit de Onze Lieve Vrouw Visitatiekerk te Hoogeveen
Facebook: https://www.facebook.com - RK Parochie Heilige Drie-eenheid.
YouTube: https://youtube.com/channel/UCLMsLfDcAd41-cUE3cp4ZHw
Verder laat het ziektebeeld van pastor Alie aanzien dat zij geopereerd moet worden. Haar
moeheid en uitvalsverschijnselen zijn het gevolg van een goedaardige hersentumor. De
specialisten zijn optimistisch over deze ingreep en tevens pastor Alie. Wij missen haar en
zullen haar steunen met ons gebed. Ook een kaartje zal haar zeker bemoedigen. Haar adres
is:
Pastor A.M. de Lange
Berkenlaan 40
8471 KJ Wolvega
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Binnen het parochiebestuur was er nog een vacature voor de portefeuille gebouwen/
onroerende zaken. Er is iemand bereid gevonden om deze portefeuille op zich te nemen en
hij wil graag het parochiebestuur met zijn kennis en inzicht ondersteunen.
De eerste kennismaking heeft plaatsgevonden en wij hopen hem binnenkort te kunnen
presenteren.
Wij hopen dat u het allen nog volhoudt de komende tijd en als u het komend weekend de
deur uit moet, wees voorzichtig en kijk uit voor de gladheid.
E-mail adressen van de ledenadministraties
Meppel:
Hoogeveen:
Beilen:

ledenadministratie@rkkerkmeppel.nl
ledenadmhoogeveen@parochie-drieeenheid.nl
ariemaschippers@gmail.com

Het kernteam bestaat uit:
Pastoresteam:
pastoor Peter Wellen
p.h.h.wellen@hetnet.nl
Vicevoorzitter parochiebestuur:
Herman Reuvers
j.h.reuvers63@hotmail.com
Voorzitters locatieraden:
Marloes Vennix
mljvennix@gmail.com; tel.: 0618403933
Anna Vrieling
talandagv@hotmail.com; tel.: 0610775991
Hans Bertels
j.ch.bertels@kpnmail.nl; tel.: 0624793911
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