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Beste Parochianen,
Na de positieve persconferentie van afgelopen
week mogen we langzaam maar zeker
toegroeien naar het ‘nieuwe normaal’. Er is
aanmerkelijk meer ruimte gekomen in de
samenleving en in ons samen leven met
elkaar. Het aantal gevaccineerde mensen
groeit, dat biedt rust en meer veiligheid. In
vele situaties blijft de anderhalf meter richtlijn
echter gehandhaafd.
Naast de bekende hygiënische maatregelen en
het alert zijn op je eigen gezondheid, zijn er
verder relatief weinig beperkingen meer. Zo
hopen we de dalende lijn van besmettingen te
kunnen voortzetten en kunnen we wat
ongedwongener genieten van de komende
vakantieperiode. De vakantietijd is vaak een
tijd van ontmoeting, van ontspanning en zorg
en aandacht voor elkaar. Dat is wat wij u allen
en elkaar van harte gunnen!
Ook de bisschoppenconferentie heeft de
nieuwe maatregelen besproken en zijn
donderdag 24 juni jl. met een herzien ‘Protocol
Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gekomen.
Hieronder geven wij u de belangrijkste
aandachtspunten:
Foto: Paterswoldsemeer

(VBK)

Aantal bezoekers tijdens de vieringen
Vanaf 26 juni 2021 mogen wij in onze kerken weer vieren met het aantal mensen dat op
anderhalf meter afstand toegelaten kunnen worden. Concreet betekent dit:
Meppel
50 personen
Hoogeveen
65 personen
Beilen
30 personen
Deze aantallen gelden voor de weekendvieringen en eventuele bijzondere vieringen als
Doop, Huwelijk en Uitvaart.
Reserveren blijft voor de weekendvieringen echter nog noodzakelijk. Niet voor de
doordeweekse vieringen in de verschillende locaties, daar bent u zonder aanmelding van
harte welkom!
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Mondkapjes
Tijdens de vieringen is het niet meer noodzakelijk om een mondkapje te dragen. Wel is
het van belang, ook tijdens het ter Communie gaan, dat de anderhalf meter in acht
wordt genomen.
Het uitreiken van de Heilige Communie blijft op de huidige wijze, achter het scherm met
een pincet. Diegene die de Heilige Communie uitreikt blijft daarbij een mondkapje
dragen. Het ontvangen van de Heilige Communie op de tong is nog niet toegestaan!
Zingen
Vanaf 26 juni is het toegestaan dat onze koren met maximaal 12
mensen in de kerk mogen zingen, wel de anderhalf meter blijven
respecteren en in een zigzagformatie.
De koorrepetities kunnen na de vakantie onder bovenstaande condities
weer opgestart worden, dit mag echter met het hele koor. Wel dient er
speciale zorg te blijven voor een goede ventilatie en zigzagopstelling.
Samenzang is helaas nog niet toegestaan, daarvoor moeten we nog even geduld
hebben!

Koffiedrinken
Ook proberen we het koffiedrinken na de viering, zoals dat
binnen de verschillende locaties gebruikelijk is, weer op te
starten. Het liefst als het kan buiten. Laten de
weersomstandigheden dat niet toe mag het ook binnen mits
we de anderhalf meter blijven respecteren. Maar met onze
gezamenlijke inzet moet dat zeker mogelijk zijn.
Streamen van een weekendviering
Ieder weekend en tijdens de doordeweekse vieringen zal de viering live worden
uitgezonden via YouTube en Facebook uit een van onze kerken. Dit blijven we doen
omdat we horen dat veel mensen het fijn vinden om op deze wijze verbonden te zijn en
blijven met onze parochie.
Kernteam
Het kernteam heeft besloten, gezien de positieve ontwikkelingen, zichzelf nu op te
heffen, onze taak is volbracht. Hierbij wil ik de leden van het team heel hartelijk danken
voor hun inzet, hun meedenken en de uiterst plezierige wijze van samenwerken. Zo
konden we steeds adequaat op de omstandigheden reageren en komen met gewogen en
gedragen beslissingen. DANK!
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Nieuwsbrief
Als het goed is, is dit de laatste nieuwsbrief t.a.v. de coronamaatregelen. We hopen dit
medium hiervoor niet meer nodig te hebben. De mogelijkheid tot het versturen van een
nieuwsbrief houden we echter in ere maar dan alleen als we u op korte termijn ergens
over moeten informeren. Ook deze wijze van communiceren is door veel parochianen
enorm gewaardeerd. We willen Magda Roelofs, de secretaris van het Pastoresteam, heel
hartelijk danken voor haar inzet en creatieve bijdrage aan deze nieuwsbrief.
Pastorale groet in bijzondere tijden
De uitgaven van ‘een pastorale groet in bijzondere tijden’, zullen we handhaven. In
welke vorm en frequentie gaan we de komende tijd bekijken.

Wij wensen u een goede, gezegende en bovenal gezonde zomer!
Namens het Kernteam
Pastoor Peter Wellen

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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