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Beste mensen, geachte parochianen,
Al een tijdje bevinden wij ons in de 2e golf van het Corona virus. Deze 2e golf gaat gepaard
met extra maatregelen en op dit moment mogen wij maar met 30 mensen een dienst in één
van onze kerken vieren. Neemt niet weg dat wij u op de hoogte willen brengen van de
ontwikkelingen in relatie tot ons kerkelijk leven.
In deze Nieuwsbrief willen wij vooruit blikken op de maand december, waarin we het feest
van de geboorte van Jezus Christus gaan vieren. Dit jaar een hele bijzondere gebeurtenis,
aangezien wij tot nu toe nog met alle beperkende maatregelen rekening moeten houden. Wij
willen u op de hoogte brengen van de maatregelen rondom de vieringen in december, in het
bijzonder de diensten rondom kerst en oud- en nieuwjaar.
Behoorlijk wat parochianen willen graag een kerstviering bijwonen, echter gelet op de
beperkte hoeveelheid mensen die wij kunnen toelaten, hebben wij de volgende maatregelen
genomen. Uitgangspunt is dat wij zoveel als mogelijk onze eigen parochianen de
gelegenheid bieden om tijdens kerst één van de drie diensten op uw locatie bij te wonen.
Daarvoor stellen wij u in staat om tijdens de vieringen rondom de Advent, wanneer u de kerk
bezoekt, alvast in te schrijven voor één van deze vieringen met kerst. Dat zal aan het einde
van de dienst zijn. Mochten er de laatste week voor kerst nog plaatsen over zijn, dan zijn die
via het digitale reserveringssysteem vast te leggen.
Oftewel, zaterdag 28 en zondag 29 november zijn de eerste diensten als begin van de
Advent en dan is er dus aan het einde van de dienst gelegenheid om u alvast in te schrijven.
Die mogelijkheid herhaalt zich de daarop volgende weken tot en met het weekend van
19 en 20 december. Pas vanaf die datum is telefonisch of digitaal reserveren mogelijk voor
de kerstvieringen. Als u één van de Advent vieringen bij wilt wonen, dan dient u dat gewoon
via het huidige online reserveringssysteem te boeken of telefonisch te reserveren bij de
contactpersoon van uw kerk.
De vieringen tijdens de jaarwisseling kunnen te zijner tijd volgens het huidige
reserveringssysteem worden geboekt. Dat geldt voor de Eucharistieviering in Hoogeveen op
31 december om 19.00 uur en voor de dienst onder leiding van parochianen in Meppel ook
op 31 december om 19.00 uur. In Beilen is op zondagmorgen 3 januari 2021 een
Nieuwjaarsviering om 10.00 uur.
Bovenstaande aankondiging is gebaseerd op het huidige landelijke RIVM beleid en afgeleid
van de richtlijnen vanuit het Bisdom. Mocht dit veranderen dan zullen wij u zo spoedig
mogelijk informeren.
Vanuit het Parochiebestuur en kernteam Covid-19 wensen wij u een fijne maand ter
voorbereiding op de geboorte van het kind.
Uw allen groetend namens het kernteam,
Herman Reuvers
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Advent
Advent is onderweg zijn
Advent is op die lange weg zijn
van verwachting naar vervulling,
van droom naar werkelijkheid.
Advent is geduldig wachten
zonder de moed op te geven.
Advent is je eigen leegte
weer vol te laten stromen.
Advent is verlangen
naar ontwapende nieuwheid,
naar verfrissend leven
dat opborrelt uit de Bron.
Advent is je voorbereiden
op het grote Kerstfeest,
op de geboorte van
dat goddelijke in je, het kind.
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