Pastorale Nieuwsbrief nr. 4
Aan alle parochianen van de geloofsgemeenschappen in de parochies St. Ludger en St. Paulus.
Groenlo, 04 juni 2020.
Betreft: pastorale nieuwsbrief 4 ‘Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter’
Versoepeling van de coronamaatregelen en het opstarten van het kerkelijk leven Covid-19
Beste mensen, broeders en zusters,
Meer dan twee maanden hebben we gebeden om spoedig weer ons geloof samen te kunnen vieren.
En dat gaat gebeuren! U hebt er waarschijnlijk al over gehoord dat er per ingang van tweede
Pinksterdag, op maandag 1 juni voor het eerst weer een Eucharistieviering mocht worden gehouden
voor een beperkt aantal gelovigen. In de maand juni mogen we met maximaal 30 personen
samenkomen, waarbij nog wel wordt verzocht wordt om in de kleinst mogelijke bezetting samen te
komen. Pas op Sacramentszondag 14 juni mag ook de communie weer uitgereikt worden.
Overheidsbepalingen zijn leidend en de (kerkelijke)overheid geeft ons daardoor beperkte ruimte. Het
is strafbaar om het anders te doen. Dus zullen we samen een nieuwe manier moeten vinden om dat
soepel te laten verlopen en er secuur op zijn omwille van elkaars gezondheid en om niet in de
problemen te komen. Dat betekent dat u niet zomaar kunt komen. Dat is best wel wennen en zal ook
wel lastiger zijn, want u moet zich voor de vieringen aanmelden. En laat het er alstublieft niet op
aankomen dat u toch zomaar komt. Dan komen we in een vervelend pakket wanneer we mensen
moeten terugsturen. Dat doen we natuurlijk niet graag en dit moeten we elkaar ook niet willen
aandoen. Meld u dus aan voor de vieringen!
AANMELDEN in de maand juni voor de zondagviering in Groenlo of Lichtenvoorde:
donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 06- 82 60 48 63
Vanaf 1 juli gaat aanmelden via een digitaal reserveringssysteem. Op de website van de St. Paulusen de St. Ludger parochie kunt u zich via het vieringenoverzicht aanmelden voor de viering.
U ontvangt een bevestiging van de aanmelding of een plaats op de wachtlijst.
Een beschrijving van het systeem komt op de website te staan. Het is niet moeilijk, wel efficiënt.
Kunt u dit onverhoopt niet zelf regelen, of met hulp van (klein)kinderen of anderszins, dan bestaat de
mogelijkheid om telefonisch hulp te vragen bij het aanmelden.
Dat kan van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur op 06- 82 60 48 63.
Dit alles natuurlijk mits u goed gezond bent, niet hoest, geen loopneus heeft
of koorts. Afmelden is dan noodzakelijk en kan via hetzelfde online
reserveringsysteem. U neemt anders onnodig een plaats in van een ander.
We hopen u met deze uitgebreide informatie weer goed op weg te kunnen
helpen naar gemeenschappelijke vieringen,
waar we ons allemaal zeer op verheugen.
Na 1 juli 2020 zal het volgens de ‘routekaart van de overheid’ mogelijk zijn
om met maximaal 100 mensen samen te vieren. Steeds blijven de algemene RIVM maatregelen van
kracht, die u wel bekend zijn. Uiteraard blijft het steeds u eigen verantwoordelijkheid zoals ook in
alle andere keuzes in de samenleving om al dan niet deel te nemen.
Ook voor de pastores en de kerkgebouwen gelden strikte regels waaraan we ons zullen houden,
omdat we blij zijn dat de sacramenten weer beschikbaar zullen zijn en voorzichtigheid geboden
blijft. We willen ruimte geven aan de Heilige Geest en bidden en hopen dat het een stijgende lijn mag
zijn. De bisschoppen en in navolging ook parochiebesturen en het pastoraal team moeten impopulaire

maatregelen nemen, in een voor iedereen ongekende situatie. Het minste wat we nu kunnen doen is
helder en eensgezind communiceren. Wij danken u voor uw begrip en geduld.
OVERZICHT VIERINGEN in gefaseerde opbouw.
Woord en Communievieringen zijn niet mogelijk conform de richtlijnen van het Aartsbisdom.
Zondagen in eucharistische centra tot 1 september 2020
H. Calixtusbasiliek Groenlo 09.30 uur.
St. Bonifatiuskerk Lichtenvoorde 09.30 uur tot 1 juli en daarna weer terug naar 11.00 uur.
Zaterdagen om 19.00 uur en door de week volgens rooster beoogd per 1 juli 2020.
St. Ludger parochie om de week in Zieuwent en Winterswijk in voorbereiding.
St. Paulusparochie om de week in Eibergen en Beltrum in voorbereiding.
De weekendvieringen als ook de vieringen door de week in deze locaties gaan van start wanneer de
vereiste voorzieningen zijn getroffen. Contact met beheercommissies/locatieraden wordt opgenomen.
Houdt u ook de informatie op de websites in de gaten.
Vieren door-de -week
Groenlo vanaf 1 juli op dinsdag en vrijdag om 09.00 uur voorafgaand eucharistische aanbidding.
Thuis meevieren
Groenlo
Lichtenvoorde

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2084-H-Calixtusbasiliek
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1258-St-Bonifatius-Ludger-kerk

UITVAART
De mogelijkheid om in de kerken afscheid te nemen, is altijd gebleven.
En zal ook nu in beperkte kring mogelijk blijven. Vooralsnog blijft dit een Woord en Gebedsviering.
DOOP en HUWELIJK
Wat betreft toestemming voor Doopsels en Huwelijken stemmen we data af op de toekomstige datum
van de algemene opheffing van de lockdown. Voor een persoonlijke afstemming kunt u altijd contact
opnemen met de pastores.
EERSTE COMMUNIE VIERINGEN Er is een noodplan 2020 gemaakt waarbij in kleine groepjes
en in aparte vieringen voor de zomervakantie de gelegenheid wordt geboden om de Eerste Heilige
Communie te ontvangen. Daarover zijn afspraken gemaakt met de betrokkenen.
HEILIG VORMSEL Aanmelden voor de nieuwe groep die het sacrament volgens planning zal
ontvangen op zaterdag 14 november 2020 kan tot uiterlijk 15 juli 2020.
ZIEKENZALVING Noodwachtdienst voor beide parochies: 06 - 1901 7292
KOREN mogen niet samenkomen voor repetitie noch in de vieringen. Er wordt nog nader onderzoek
gedaan naar de verhoogde risico’s van zingen inzake coronabesmetting.
BEREIKBAARHEID Telefonische dagelijkse bereikbaarheid van het pastorale team blijft
ongewijzigd: u kunt ook gerust inspreken, dan bellen we terug. We zijn graag voor u.
Na 1 september komt de volgende pastorale brief.
Groet vanuit pastoraal team, met Gods rijke zegen
Pastoor H.A.M. de Jong
06 - 1237 9793 - pastoordejong@stpaulusparochie.nl
Pastor R.E.C. den Hartog
06 - 5733 0330 - pastor.den.hartog@gmail.com
Diaken C.G.J. Peters
06- 5103 6579 - c.peters@stpaulusparochie.nl
Pastoraal werkster C.A.M. Roetgerink 06 - 2073 9564 - pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com

