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Woord van de pastores

Beste Parochianen, jong en wat ouder…

In het parochieblad begon ik met de titel: “staan we open voor een nieuwe Geest…”. 
Ik kan u zeggen dat de Geest al behoorlijk wat voorwerk aan het doen is, want door 
de nieuwe regelgeving van de afgelopen week, wordt alle creativiteit benut hoe we 
samen mogen, kunnen en willen opstarten met onze activiteiten.

Allereerst wil ik zeggen dat wij heel blij en dankbaar zijn dat ons weer de 
mogelijkheden worden geboden. Allereerst voor jullie en voor u allen. Dat we, zij het 
nog in beperkte mate en op gepaste afstand, elkaar weer kunnen ontmoeten. Hoe 
mooi de vieringen op internet ook zijn waardoor we verbonden konden blijven, er 
gaat niets boven het samen mogen komen als gemeenschap.

Maar…. het is niet even een stofdoek door de kerk. Het is niet even een paar 
liturgische afspraken maken en starten maar. Nee, het “nieuwe normaal” ziet er 
voorlopig toch wel een beetje anders uit dan wat we gewend zijn.

We zijn niet bang om te starten maar we willen wel duidelijk vasthouden aan 
hetgeen ons zowel door de burgerlijke- als de kerkelijk overheid wordt 
voorgehouden. Niet vanuit een slaafs volgen maar wel vanuit onze 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de omstandigheden en die moeten we denk ik 
nog niet onderschatten. Ik maak me af en toe best wel zorgen als ik zie hoe mensen 
reageren en met hoeveel mensen we al weer op dezelfde plaatsen zijn. Onze 
zorgvuldigheid heeft alles van doen met uw en onze gezondheid en welzijn! Wij 
willen ook dat het goed blijft gaan!

In het “woord van de vice-voorzitter” kunt u lezen welke afspraken er voorlopig zijn 
gemaakt. We zullen u middels deze nieuwsbrieven, via onze websites en straks het 
parochieblad op de hoogte houden van de mogelijkheden en eventuele aanpassingen
die er zullen zijn.

Verder verwijs ik u, mede namens mijn collega’s, naar het prachtige boekje wat u bij
ons parochieblad hebt ontvangen: Een pastorale groet in bijzondere tijden. Dat de 
Heilige Geest over u allen mag komen en u kracht en vertrouwen mag schenken.

Pastoor Peter Wellen

Hoe gaat het met pastor Verheijen?

Naar omstandigheden gaat het goed met pastor Verheijen. De rust doet hem goed, 
zo goed zelfs dat we na Pinksteren met elkaar in gesprek gaan om te onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn om langzaam weer aan het werk te gaan. Dat is 
geweldig nieuws en we hopen ook, dat hij binnen de mogelijkheden van zijn 
aanstelling, met vreugde weer verschillende taken op zich kan nemen. We gunnen 
het hem van harte!

Woord van de vice-voorzitter van het parochiebestuur, Herman 
Reuvers

Beste Parochianen,

Dit is alweer de 3e Nieuwsbrief ! Allereerst hopen wij dat het goed met u gaat! 
Daarnaast zou het fijn zijn dat u al een beetje went aan de 1,5 meter samenleving. 
Ook binnen de kerk zijn we bezig met het dit ‘nieuwe normaal’. Hieronder nemen wij 
u mee in de ontwikkelingen binnen onze kerk.  
Zoals u weet worden de landelijke beperkingen corona versoepeld en ook wij als 
parochie mogen weer gaan vieren. Daar zijn we heel blij mee en wij zullen dit gaan 
doen uiteraard met inachtneming van de RIVM richtlijnen en de voorschriften vanuit 
de Bisschoppenconferentie. 
Het parochiebestuur baseert de opening van de kerkgebouwen op het weer samen 
elkaar ontmoeten, waarbij we het gemeenschapsgevoel weer samen gaan voelen, 
vieren en beleven. We houden daarbij rekening met de belastbaarheid en 
draagkracht van de voorgangers (ziekte pastor Verheijen en vakantie periode).
Vanaf 14 juni gaan de deuren van de kerkgebouwen in onze parochie weer open, 
zowel doordeweeks, op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond alsmede op de 
zaterdag – en zondag. Wij beschouwen dit als een opstartfase, om ervaringen op te
doen binnen het ‘nieuwe kerken’, om te evalueren en bij te stellen als het nodig is, 
uiteraard samen met de locatieraden.

We zijn gebonden aan de maximale hoeveelheid plaatsen in het gebouw in verband 
met de 1,5 meter richtlijn. Daarom hebben we besloten om voor de weekend 
vieringen een reserveringssysteem te gaan gebruiken. Tot 1 juli mogen we 30 
mensen binnen laten, inclusief pasto(o)r, lector, muzikant etc., na 1 juli gaan we 
naar een maximum van 100 deelnemers, waarbij opgemerkt moet worden dat dit 
uiteraard afhankelijk is van de nieuwe inrichting van de kerken (aanpassingen i.v.m. 
richtlijnen 1.5 meter en overige te nemen maatregelen zoals looproutes, hygiëne 
maatregelen etc.). 
Op iedere locatie zal tijdens een viering een corona-coördinator zijn. Deze 
coördinator is tijdens de viering verantwoordelijk voor een veilige bijeenkomst, voor 
de geleiding van de bezoekers naar de plaatsen, gebruik hygiëne maatregelen en 
ordenlijk vertrek van de aanwezigen.
De positieve reacties over de online vieringen gaan we voortzetten, maar gelet op 
de (her)opening van de kerken wel in aantal terugbrengen. Doordeweeks blijft de 
pastoor op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond om 19.00 uur een online 
viering verzorgen en daarnaast worden in het weekend de vieringen ook opgenomen 
en via de website, YouTube en Facebook aangeboden. 
Hieronder het overzicht van de opening van de kerkgebouwen binnen onze parochie:

Opening kerken en 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 online of telefonisch; hoe dit werkt laten we u binnenkort weten.
 Digitale opname tijdens de viering;
 Vanaf 11.00 uur is de viering op Facebook, YouTube en de website te volgen.

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. werkzaamheden in de kerk.
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 uur   

 Kerk open vanaf 19.30 uur;
 Pastoor aanwezig 20.00 – 21.00 uur; er zal een korte opening zijn, we lezen 

het Evangelie van de dag en aansluitend is er uitstelling van onze Heer waarbij
we in gebed met Hem verbonden kunnen zijn. Om 21.00 uur sluiten we af met
de zegen met het Allerheiligste.  

 Vrije inloop (geen reservering nodig) u kunt een kaarsje opsteken bij Maria. 
Let wel! Er zullen maar maximum 30 mensen in de kerk mogen zijn. De 
corona-coördinator zal dit begeleiden.

Periode vanaf 1 juli en verder
 Elk weekend op iedere locatie een viering
 100 deelnemers maximaal inclusief bedienaars en kinderen, uiteraard 

afhankelijk van het max. aantal beschikbare plaatsen i.v.m. 1,5 meter beleid
 Er is tijdens deze vieringen de gelegenheid om de Heilige Communie te 

ontvangen;
 Vieringen op zaterdag(avond) en zondag;
 Aanvangstijden zaterdag 19.00 uur; zondag om 9.30 uur en 11.00 uur. 
 Rooster qua tijden voor de maand juli laten we u hierbij al weten, 

de invulling van pastores volgt later.

Zaterdag 4 juli om 19.00 uur Meppel
Zondag 5 juli om 9.30 uur Hoogeveen
Zondag 5 juli om 11.00 uur Beilen

Zaterdag 11 juli om 19.00 uur Beilen
Zondag 12 juli om 9.30 uur Meppel
Zondag 12 juli om 11.00 uur Hoogeveen

Zaterdag 18 juli om 19.00 uur Hoogeveen
Zondag 19 juli om 9.30 uur Beilen
Zondag 19 juli om 11.00 uur Meppel

Zaterdag 25 juli om 19.00 uur Meppel
Zondag 26 juli om 9.30 uur Hoogeveen
Zondag 26 juli om 11.00 uur Beilen

Pinksteren - 31 mei 2020

Evangelie:  Johannes 20, 19-23

In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der
leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun 
midden staan en zei: ‘Vrede zij u.’ Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn 
handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer 
zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: ‘Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft 
zo zend Ik u.’ Na deze woorden blies Hij over hen en zei: ‘Ontvangt de heilige Geest. 
Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn 
ze niet vergeven.’ 

Tweede Pinksterdag, H. Maria, Moeder van de Kerk - 1 juni 2020

Evangelie: Johannes 19, 25-34
     

In die tijd stonden bij het kruis van Jezus: zijn moeder en de zuster van zijn moeder, 
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar
staande de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot de moeder: ‘Vrouw, zie uw zoon.’ 
Vervolgens zei Hij tot de leerling: ‘Zie uw moeder.’ En van dat uur af nam de leerling 
haar bij zich op. Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, opdat de Schrift zou worden
volbracht, zei Jezus: ‘Ik heb dorst.’ Er stond daar een kruik vol zure wijn. Ze staken dus
een spons vol zure wijn op een hysopstengel, en brachten die aan zijn mond. Toen 
Jezus dan van de zure wijn genomen had, zei Hij: ‘Het is volbracht’, en nadat Hij het 
hoofd had gebogen, gaf Hij de geest. Aangezien het voorbereidingsdag was en opdat de
lichamen niet aan het kruis bleven op sabbat - want het was de grote dag van die 
sabbat - vroegen de Joden aan Pilatus dat van hen de benen werden gebroken en zij 
zouden worden weggehaald. Daarop kwamen de soldaten en braken de benen van de 
eerste en van de andere die met Hem was gekruisigd. Toen zij echter bij Jezus kwamen 
en zagen dat Hij reeds dood was, braken zij zijn benen niet; maar een van de soldaten 
doorstak zijn zijde met een lans en onmiddellijk kwam er bloed en water uit.

Feest van de H. Drie-eenheid - 7 juni 2020

Evangelie: Johannes 3, 16-18
In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: ‘Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij 
zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal 
gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld 
gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden 
gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al 
veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van 
God.’ 

Feest van het H. Sacrament - 14 juni 2020

Evangelie: Johannes 6, 51-58

In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: ‘Ik ben het levende brood dat uit de 
hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het 
brood dat Ik zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven der wereld.’ De Joden 
geraakten daarover met elkaar aan het twisten en zeiden: ‘Hoe kan Hij ons zijn vlees
te eten geven?’ Jezus sprak daarop tot hen: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij 
het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet
in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen 
opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte 
drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik 
door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij 
eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet 
zoals bij de vaderen die het manna gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie 
dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.’ 

‘Vervul het hart dat U verbeidt’
Brief van de Nederlandse Bisschoppen bij gelegenheid
van Pinksteren 2020

Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer 
dagen weer naar de kerk kunt gaan? Misschien voelt u zich opgelucht en blij, maar 
misschien ook wat ongemakkelijk, omdat het sinds half maart niet meer kon? 
Waarschijnlijk mist u een aantal bekenden? En misschien is het moment van het 
ontvangen van de H. Communie wel emotioneel, omdat u zich realiseert dat het iets 
bijzonders is om weer voor Gods aanschijn te staan. Want thuis verbonden zijn met 
God is toch anders dan in het kerkgebouw.

Terugblik
In de afgelopen maanden zijn veel mensen door leed getroffen: ziekte, dood, 
eenzaamheid, verlies van werk of onderbreking van de studie. Vanaf eind februari 
waren er vanwege het uitbreken van het coronavirus beperkende maatregelen die 
half maart werden aangescherpt: geen kerkgang, geen sacramenten, online 
vieringen en beperkt pastoraal bezoek. We leefden op afstand van elkaar. Ouderen, 
zieken en stervenden, maar soms ook kinderen en jongeren, moesten fysieke 
contacten met familie en vrienden vermijden. Het was een schok te moeten ervaren 
dat er geen publieke vieringen meer plaats konden vinden. Nog opmerkelijker was 
het dat dit drie maanden heeft geduurd. Een novum in de geschiedenis.

De periode die nu min of meer achter ons ligt, is een periode van loutering geweest. 
De vastentijd werd als het ware verlengd in de paastijd. Langzaam komen er 
versoepelingen die, als alles goed gaat en er geen nieuwe golf van virusbesmettingen
komt, het leven weer normaler maken. We zullen moeten blijven opletten, ook op 
elkaar. We gaan weer samen vieren, maar voorlopig met beperkingen. En dat zal ons
een ongemakkelijk gevoel geven, want een viering met alleen mensen die 
gereserveerd hebben, is eigenlijk niet wat we willen. 

Pinksteren
Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

Met Pinksteren zingen we het Veni, Creator Spiritus Kom, Schepper Geest. In deze 
hymne bidden we om de komst van de Heilige Geest en om de geestelijke gaven die 
we nodig hebben om als christen te kunnen leven. Wij willen graag de Heilige Geest 
ontvangen, zodat Jezus’ gezindheid ook de onze wordt. En we bidden dat Hij ons hart
vervult, en dat Hij bij ons zijn intrek neemt. Mogen we opnieuw beseffen dat God 
dicht bij ons is, wanneer we de laatste maanden te veel met afstanden moesten 
leven.

“Geef dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft.” Degenen die 
door het coronavirus zijn getroffen en hersteld, kunnen nog een hele tijd last hebben
van benauwdheid of vermoeidheid. Door revalidatie zullen zij aan hun herstel moeten
werken. We bidden dat ze de kracht krijgen die hun lichaam nodig heeft.
“Geef dat ons hart van liefde brandt.” Het zou kunnen zijn dat er teleurstelling,
opstandigheid of boosheid was in de richting van overheid en kerkelijke leiding 
vanwege de beperkende maatregelen die nodig geacht werden. Er klonken geluiden 
dat de kerken meer een beroep hadden moeten doen op hun vrijheid. Als 
bisschoppen hopen we dat er geen verbittering achter blijft, en dat het besef 
overheerst dat alle maatregelen nodig waren om het gevaarlijke virus te bestrijden 
en gezondheid en veiligheid te waarborgen. Het was niet zomaar een griepje. Laat de
Geest ons hart weer zacht maken. 
Het is mogelijk dat we hebben geworsteld met de vraag waarom ons dit alles is 
overkomen. Ons verstand kan verduisterd zijn. Journalisten stellen de vraag aan 
verschillende mensen hoe ze de pandemie ervaren: als een straf van God, als een 
beproeving, als een mogelijkheid voor bezinning en reflectie, of als een teken van de 
eindtijd. Een andere optie die journalisten voorleggen is natuurlijk: ‘Ik zie geen 
relatie tussen mijn geloof en het virus’. De vraag naar het ‘waarom’ blijft duister voor
ons. We spreken de hoop uit dat we de wijsheid mogen ontvangen om met deze 
levensvragen om te gaan, en dat we door onze machteloosheid weer gaan beseffen 
dat ons leven in Gods hand is.

Gebed en sacrament
We kunnen ons de vraag stellen wat het gebed ons in de afgelopen maanden heeft 
gebracht. Is het ons gelukt om te blijven bidden? Hebben we mogelijkheden 
gevonden om het thuis vol te houden? Meer mensen dan ooit hebben via allerlei 
media vieringen gevolgd. Die hebben dus in een behoefte voorzien. Welke invloed 
zullen de ervaringen met virtuele vieringen hebben op het kerkbezoek in de komende
tijd? Dat is een vraag die velen zich stellen.

Het was bijzonder pijnlijk om de sacramenten niet te kunnen ontvangen. Dit geldt 
voor de reguliere kerkgangers op zondag en door de week, maar zeker ook voor 
degenen die tijdens de paaswake zouden worden gedoopt of in de volledige eenheid 
van de katholieke kerk zouden worden opgenomen. Ook is het jammer dat de 
vieringen van de eerste H. Communie en het H. Vormsel geen doorgang kunnen 
vinden. We hopen het contact met deze kinderen en jonge mensen te kunnen 
vasthouden voor later en dat zij dat contact in de kracht van de Heilige Geest ook 
blijven zoeken.

Het vieren van de sacramenten is essentieel voor ons als gelovigen. We zijn namelijk
fysieke mensen, en hebben naast een ziel en een geest ook een lichaam. In de 
sacramenten ontmoeten we de mensgeworden Zoon van God. “Gij schenkt uw gaven
zevenvoud”, zingen we in het Veni, Creator Spiritus. Dat wijst op de zeven gaven van
de Heilige Geest, maar het doet ons ook denken aan de zeven sacramenten. We 
mogen ons realiseren dat voor het waardig ontvangen een juiste geestelijke en 
morele gesteltenis nodig is. Sacramenten ontvangen we niet zomaar, dat is wel 
gebleken. Ze zijn een bijzonder “liefdevuur dat ons doordringt”.

Veel priesters hebben in de afgelopen maanden de eucharistie alleen gevierd of in 
kleine kring. Dat zal voor een aantal van hen een nieuwe ervaring zijn geweest. Elke
eucharistieviering is een dankzegging aan God de Vader die zich door zijn Zoon naar 
ons toegekeerd heeft en die wij in de Heilige Geest aanbidden. Het is goed dat we 
deze aanbidding van God als geloofsgemeenschap hebben voortgezet en dat we die 
in de komende tijd weer samen gestalte kunnen geven.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Wij wensen u een inspirerend pinksterfeest toe en hopen dat de Geest u begeleidt uit
deze verwarrende periode naar een nieuwe ervaring van vrede, naar de ervaring dat 
God ons zijn hand ten zegen houdt.

28 mei 2020
De R.-K. bisschoppen van Nederland

E-mail adressen van de ledenadministraties

Meppel: ledenadministratie@rkkerkmeppel.nl
Hoogeveen: ledenadmhoogeveen@parochie-drieeenheid.nl
Beilen: 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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