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Beste parochianen, 

 

In navolging op het gezamenlijke parochieblad is inmiddels ook de nieuwe, gezamenlijke 

website van de Parochie Heilige Drie-eenheid verschenen. Een werkgroep, bestaande uit 

vrijwilligers vanuit de drie geloofsgemeenschappen, heeft hier het afgelopen half jaar hard 

aan gewerkt en wij zijn trots dat in deze Goede Week, de website online is gegaan. 

  

Dit betekent, dat de websites vanuit de geloofsgemeenschappen Hoogeveen en Meppel niet 

meer worden onderhouden. Actuele informatie over de parochie vindt u voortaan op 

https://www.parochie-drieeenheid.nl. 

 

In het welkomstwoord op de nieuwe website schrijft pastoor Wellen: ‘ We zien onze website 

als een groeidiamant waarvan de schittering alleen maar tot zijn recht kan komen als we er 

samen aan blijven werken’.   

 

Daarom nodigen wij u dan ook van harte uit om de website te bezoeken en uw op- en 

aanmerkingen, suggesties en tips met ons te delen.  

 

Het onlangs verschenen (digitale) parochieblad nummer 2 Pasen staat op de nieuwe website 

van de parochie onder het tabblad parochieblad.  

Wanneer u het parochieblad digitaal wilt gaan lezen op uw computer, laptop of tablet dan 

kunt u zich hiervoor aanmelden bij: 

Meppel: ledenadministratie@rkkerkmeppel.nl 

Beilen: ariemaschippers@gmail.com 

Hoogeveen:  ledenadmhoogeveen@parochie-drieeenheid.nl 

 

Vermeld uw naam, adres, postcode en woonplaats en u krijgt dan elke keer per e-mail een 

melding dat het nieuwe parochieblad is verschenen. U ontvangt tevens een inlogcode. 

Uiteraard is het parochieblad in hard copy ook achterin de kerk te vinden of is deze al bij u 

thuis bezorgd. 

 

Wij wensen u een gezegende Goede Week en een Zalig Pasen! 

 

Het parochiebestuur 
 

Namens het pastoresteam:  pastoor Peter Wellen  p.h.h.wellen@hetnet.nl  
Vicevoorzitter parochiebestuur:  Herman Reuvers   j.h.reuvers63@hotmail.com 
 
Voorzitters locatieraden:  
Marloes Vennix (Meppel)  mljvennix@gmail.com;  tel.: 0618403933 
Anna Vrieling (Beilen)   talandagv@hotmail.com;  tel.: 0610775991 
Hans Bertels (Hoogeveen)  j.ch.bertels@kpnmail.nl;  tel.: 0624793911  
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