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Beste Parochianen, 

 

 

U zult wel denken, alweer een nieuwsbrief, de tweede in één week. Inderdaad maar 

daar is ook alle reden toe. Vanmorgen liet pastor César Cortés weten dat hij op de 

zelftest positief heeft gereageerd op corona. Intussen heeft hij zich ook officieel laten 

testen bij de GGD maar de ervaring leert dat deze meestal geen andere uitslag laat zien. 

 

Dit betekent, dat wij het rooster voor de vieringen van de Goede Week en Pasen aan 

moeten passen aan de omstandigheden. Hieronder treft u het rooster aan zoals wij dat 

de komende dagen zullen en kunnen hanteren, de wijzigingen zijn in het rood 

weergegeven: 

 

Witte Donderdag 19.00 uur Meppel DOLP André en Gerda Klaassen 

   19.30 uur Beilen  pastoor Wellen 

 

Goede Vrijdag 15.00 uur  Meppel Martine Lucassen en Kees Schiphouwer 

   15.00 uur  Hoogeveen pastoor Wellen 

   15.00 uur Beilen  Jongeren van de locatie 

 

Goede Vrijdag 19.00 uur Meppel DOLP en lectoren Piet Maes, Inja en André 

   19.00 uur  Hoogeveen DOLP Reina Schoemaker en Maria Mentink 

   19.00 uur  Beilen  pastoor Wellen 

 

Paaswake  20.00 uur Hoogeveen pastoor Wellen 

   22.30 uur Meppel pastoor Wellen 

 

Paaszondag  10.00 uur Meppel DOLP Piet Maes en Maria Mentink 

     9.30 uur Hoogeveen pastoor Wellen 

   11.00 uur Beilen  pastoor Wellen 
 

De Paasbrunch zal in Beilen zijn NA de Hoogmis van Pasen, dus na de viering van  

11.00 uur. 

 

De doordeweekse vieringen op dinsdag 18 april, woensdag 19 april en  

donderdag 20 april komen te vervallen. 

 

Dankbaar zijn wij, dat wij met de hulp van velen het rooster voor de komende dagen 

toch op deze wijze zo goed als mogelijk door kunnen laten gaan. Wij hopen u dan ook 

tijdens bovenstaande vieringen te mogen begroeten.  

 

Pastor César wensen wij veel sterkte en een voorspoedig herstel! 

 

U allen wensen wij: Zalig Pasen! 
 

 

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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