Nieuwsbrief, nr. 4
R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid
St. Stephanus - Onze Lieve Vrouw Visitatie - St. Willibrord

Woord van de vice-voorzitter van het parochiebestuur, Herman Reuvers
Beste parochianen,
Zondag aanstaande 14 juni start de eerste Eucharistieviering weer in onze parochie en wel in de
kerk in Hoogeveen. Er is gelukkig weer de mogelijkheid om samen elkaar te ontmoeten, waarbij
we het gemeenschapsgevoel weer samen mogen vieren en beleven. We doen dit met
inachtneming van strikte regels opgesteld door het RIVM, de veiligheidsregio´s en het Bisdom.
Hieronder worden deze regels op een rij gezet:
1. Houdt te allen tijde 1.5 meter afstand van elkaar (uitzondering één huishouding);
2. Plaats reserveren voor de viering is noodzakelijk. Dat kan via het digitale
reserveringssysteem of telefonisch.
3. De Corona Coördinator (CC) is verantwoordelijk voor een veilig en volgens de regels verloop
van de viering: zijn of haar aanwijzingen dienen te worden opgevolgd;
4. Voordat u de kerk betreedt dient u de hygiëne maatregelen toe te passen: in de entrée van de
kerk desinfecteren van uw handen;
5. Uw entrée kaart dient u af te geven;
6. In de kerk is de looproute met lint – tape aangegeven waarmee de 1.5 afstand wordt
gewaarborgd;
7. U wordt door de Corona Coördinator naar uw plaats begeleid: zelf heeft u geen vrije keuze
over uw zitplaats. Uiteraard wordt wel rekening gehouden met eventuele beperkingen;
8. Na de dienst wordt u door de CC weer begeleid naar de uitgang, dus NIET zelf opstaan en
vertrekken !!
Het rooster van de vieringen
Zondag 14 juni a.s. te Hoogeveen.
Zondag 21 juni a.s. te Meppel.
Zondag 28 juni a.s. te Beilen.
➔ Aanvang 09.00 uur;
➔ Reserveren nodig
➔ Digitale opname tijdens de viering;
➔ Vanaf 11.00 uur op Facebook, YouTube en de website te volgen.
Vanaf dinsdag 16 juni starten ook de doordeweekse bijeenkomsten – vieringen. De start zal zijn
in de kerk in Meppel om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30. Daar gelden dezelfde regels als
hierboven MET UITZONDERING van het reserveren. U hoeft u NIET aan te melden voor deze
viering.
Rooster doordeweekse bijeenkomsten - vieringen:
Dinsdag 16 juni
Meppel van 20.00 – 21.00 uur.
Woensdag 17 juni
Hoogeveen van 20.00 – 21.00 uur.
Donderdag 18 juni Beilen niet mogelijk i.v.m. verbouwing
Dinsdag 23 juni
Meppel van 20.00 – 21.00 uur.
Woensdag 24 juni
Hoogeveen van 20.00 – 21.00 uur.
Donderdag 25 juni Beilen van 20.00 – 21.00 uuu.
➔ Kerk open vanaf 19.30 uur;
➔ Pastoor aanwezig 20.00 – 21.00 uur;
➔ Vrije inloop
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Toegangskaarten bestellen voor een viering
Sinds lange tijd zal op zondag 14 juni a.s., in onze parochie in Hoogeveen, de eerste
eucharistieviering met parochianen gehouden worden. Op zondag 21 juni a.s. zal er een
eucharistieviering zijn in Meppel en op zondag 28 juni a.s. zal er een eucharistieviering zijn in
Beilen. De eucharistievieringen zullen starten om 09.00 uur. Om samen te kunnen vieren, hebben
de overheid en de bisschoppen een aantal protocollen voorgeschreven waar we ons aan moeten
houden. Eén van de maatregelen is dat men moet reserveren om een viering bij te kunnen
wonen. In de maand juni mogen we met 30 mensen vieren, vanaf 1 juli zijn er 100 plaatsen,
afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw. Het uitgangspunt is om vanaf juli iedereen de
mogelijkheid te bieden om tenminste 1x in de week een viering bij te wonen. Om dit allemaal in
goede banen te leiden dient u via een ticketsysteem digitaal de kaarten te reserveren. Hieronder
vindt u het stappenplan hoe dit werkt.
Stappenplan
1. Ga naar de volgende webpagina: https://eventix.shop/z6jzgqrz
U komt dan op de pagina waarop de vieringen in onze kerken staan vermeld.
2. Kies het gewenste aantal toegangskaarten voor de gewenste viering (datum/tijdstip).
U kunt maximaal 2 kaartjes per keer reserveren! Wilt u meer dan 2 kaartjes reserveren voor
dezelfde viering, bijvoorbeeld voor het hele gezin, dan is het mogelijk meerdere boekingen te
maken.
3. Indien er geen kaarten meer beschikbaar zijn, wordt dat direct aangegeven.
4. Vul de gevraagde gegevens in (naam, e-mail adres etc.).
5. Accepteer de algemene voorwaarden van Eventix (aanvinken) en plaats de bestelling.
6. U ontvangt per direct een e-mail met de toegangskaarten, maar u kunt ze ook downloaden
vanaf de computer.
7. Print de tickets en breng deze mee als u naar de kerk komt, of zorg dat het ticket digitaal op
uw telefoon staat. Op ieder ticket staat de datum waarvoor u gereserveerd hebt.
U kunt ook telefonisch tickets bestellen.
Voor Hoogeveen kunt u bellen met Hans Bertels, tel.: 0528-354890 of 06-24793911. Dit kan op
donderdag 11 juni a.s. tussen 11.00 en 12.00 uur en tussen 16.30 en 17.30 uur en vrijdag
12 juni tussen 16.30 en 17.30 uur.
Voor Meppel kunt u bellen met Marie-José Hoogslag, tel.: 06 57 57 38 91.
Zij is telefonisch bereikbaar op maandag-, dinsdag, woensdag- en vrijdagochtend.
Voor Beilen kunt u bellen met Linda Bridges-Karr, tel.: 0593-542363. Dit kan elke dag na
11.00 uur.
De tickets worden dan door de contactpersonen gereserveerd en voor u klaargelegd achter in de
kerk. Het is ook mogelijk om de tickets per e-mail te ontvangen.
Mocht u hier vragen over hebben of heeft u hulp nodig bij het reserveren, neem dan contact op
met de contactpersonen tijdens de genoemde uren. Op andere momenten kunnen wij u helaas
niet in tickets of hulp voorzien.
De gegevens van de tickets zullen 1 maand bewaard worden om, indien er ondanks de
maatregelen een melding zou komen dat iemand besmet is, wij andere bezoekers van deze
viering kunnen berichten.
Mocht u een ticket gereserveerd hebben en onverhoopt niet naar de viering kunnen komen, wilt u
het dan telefonisch annuleren? Dan kunnen wij de plaats weer aan iemand anders geven.

2

Nieuwsbrief, nr. 4
R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid
St. Stephanus - Onze Lieve Vrouw Visitatie - St. Willibrord

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
Anna Vrieling
Hans Bertels
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