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R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid
St. Stephanus - Onze Lieve Vrouw Visitatie - St. Willibrord

Geachte parochianen, beste mensen,
Helaas is het nog niet gelukt om het Covid - 19 virus onder controle te krijgen, sterker nog…
het virus grijpt harder om zich heen dan ooit tevoren. Ook in het Noorden van ons land en
ook dicht bij huis in onze parochie en onder onze parochianen. Het land is in lockdown en dit
overheidsbesluit moeten we respecteren.
Het kernteam, ingesteld namens het parochiebestuur, heeft een pijnlijke, zeer moeilijke
beslissing genomen om de drie kerken in onze parochie vanaf het komend weekend te
sluiten voor het gezamenlijk vieren van ons geloof, in welke vorm dan ook. Wij achten het
niet verantwoord om bijeenkomsten op dit moment te organiseren. Wij realiseren ons, dat wij
hiermee verder gaan dan de richtlijn vanuit de Bisschoppenconferentie om alleen de
kerstavond – nachtviering te annuleren.
Dit besluit is ook voor u pijnlijk en moeilijk. De pastores en vele vrijwilligers zijn hard aan het
werk om u tijdens de kerstdagen, de weekenden en doordeweeks vanuit huis, een online
viering aan te bieden.
De maatregelen die we vanaf heden treffen zijn als volgt:
1. In alle 3 de kerken vervallen alle weekendvieringen en kerstvieringen met parochianen
vanaf 18 december tot en met 19 januari 2021.
2. Op Kerstnacht, 1e Kerstdag, Oudejaarsdag, in de weekenden en doordeweeks wordt er op
één locatie een viering gehouden zonder parochianen. Via livestream of Facebook kunt u
deze vieringen thuis bijwonen.
Facebook: https://www.facebook.com - RK Parochie Heilige Drie-eenheid.
YouTube: https://youtube.com/channel/UCLMsLfDcAd41-cUE3cp4ZHw
Deze link kun je kopiëren, maar je kunt ook op de link gaan staan, de ctrl toets indrukken
en klikken op de linkermuisknop. Je komt dan gelijk op de goede plek terecht.
Voor het overzicht van deze uitzendingen wordt verwezen naar het schema hieronder.
3. De vieringen in de weekenden en tijdens Kerstmis en op Oudejaarsavond vinden alleen
plaats met pastoor en/of pastor, koster, lector en cantor – of max. 3 personen van het
koor.
4. Doordeweeks zal pastoor Wellen vanaf 28 december a.s., vanuit de tijdelijk ingerichte
kapel te Hoogeveen, de Eucharistie verzorgen vanaf 19.00 uur welke tevens live via
Facebook wordt aangeboden en later op de website van de parochie is te volgen. Met
uitzondering van de woensdagavond, want dan bidden we om 19.00 uur het
rozenkransgebed. Voor de Oudjaarsviering verwijzen we naar het parochieschema.
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5. Het pastoresteam is dagelijks telefonisch bereikbaar:
Pastor Alie de Lange
0561-475948
Pastoor Peter Wellen
0528-262756
U kunt ook terecht bij de voorzitters en/of andere leden van de drie locatieraden bij
vragen en/of zorgen.
6. De pastores zijn en blijven beschikbaar voor ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaarten.
7. Alle vergaderingen en/of bijeenkomsten in parochiezalen en andere plaatsen van
samenkomst vervallen.
8. Uitvaarten vinden tot en met 19 januari 2021 plaats onder de huidige regels.
9. Op de website: www.parochie-drieeenheid.nl van de parochie, zal als dit nodig is, geregeld
nieuwe informatie geplaatst worden.
OVERZICHTEN digitale vieringen:
Datum
20 december 10.00 uur
24 december 21.30 uur
25 december 10.00 uur
27 december 10.00 uur
31 december 19.00 uur
2021
3 januari 10.00 uur
10 januari 10.00 uur
17 januari 10.00 uur

Geloofsgemeenschap
Meppel
Beilen
Meppel
Hoogeveen
Hoogeveen

Voorganger(s)
Pastoor P. Wellen
Pastoor P. Wellen
A. de Lange en P. Wellen
A. de Lange en P. Wellen
Pastoor P. Wellen

Beilen
Meppel
Hoogeveen

Pastoor P. Wellen
Bisschop van den Hout
A. de Lange en P. Wellen

Gedurende de komende periode zullen de kerken gedeeltelijk open zijn voor stil gebed of het
aansteken van een kaarsje. Nadere informatie hierover hoort u bij de mededelingen tijdens
de vieringen en zal op de website gezet worden.
Met elkaar komen wij deze tijd door. De geboorte van Gods Zoon zal ons blijven verbinden.
Wij bidden met elkaar om kracht en zegen, dat ook deze kerstperiode warmte,
samenhorigheid en vertrouwen zal bieden.
E-mail adressen van de ledenadministraties
Meppel:
Hoogeveen:
Beilen:

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