PAROCHIES ST. LUDGER EN ST. PAULUS
GEFASEERDE OPSTART VIERINGEN EN ACTIVITEITEN TOT 1 SEPTEMBER 2020
Groenlo, 3 juni 2020

OPSTART VIERINGEN
EUCHARISTISCHE CENTRA
Groenlo
per 14 juni
(test-viering op 7 juni)
Lichtenvoorde
per 14 juni
(test-viering op 7 juni)
Groenlo zondag tot 1 september om 09.30 uur. Groenlo door-de-week vanaf 1 juli alleen nog op
dinsdag en vrijdag. Lichtenvoorde zondag om 09.30 uur tot 1 juli en hierna terug naar 11.00 uur.
Eucharistievieringen. Eucharistische aanbidding na de viering op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde:
7 juni laatste keer.
Reserveren viering op zondag, tot 1 juli tot max. 30 personen, via centraal secretariaat.
Reserveren viering op zondag, na 1 juli tot max. 100 personen, via: website (ondersteuning mogelijk).

BELTRUM, EIBERGEN, WINTERSWIJK, ZIEUWENT
Beltrum
beoogd 1 juli
Eibergen
beoogd 1 juli
Winterswijk
beoogd 1 juli
Zieuwent
beoogd 1 juli
Vieringen weekend en door de week in deze locaties gaan van start wanneer voorzieningen zijn
getroffen. Contact met beheercommissies/locatieraden wordt opgenomen.
Het rooster wordt in principe aangehouden, doch kan worden aangepast. Op zaterdag om-de-week
eucharistieviering 19.00 uur. Woord- en gebedsdienst door werkgroep mogelijk.
Reserveren viering in het weekend, vanaf 1 juli tot max. 100 personen, via website.

BREDEVOORT, REKKEN, VRAGENDER
Tot 1 september geen viering. Hierna in rooster opgenomen woord- en gebedsdiensten door
werkgroep vinden doorgang, mits voorzieningen zijn getroffen.

AALTEN, HARREVELD, LIEVELDE, MARIENVELDE, MEDDO, NEEDE, RIETMOLEN
Tot 1 juli geen viering. Voor de maanden juli en augustus wordt bezien waar woord- en gebedsdienst
door werkgroep in weekend of door-de-week noodzakelijk is en mits voorzieningen zijn getroffen.
Reserveren viering in het weekend, vanaf 1 juli tot max. 100 personen, via website.

VOOR ALLE LOCATIES GELDT

-

-

Woord- en communievieringen vooralsnog niet mogelijk.
Uitvaart kan plaatsvinden in alle locaties, mits voorzieningen zijn getroffen. Uitvaart wordt in
principe voorgegaan door een lid van het pastoraal team en gehouden in de vorm van een
woord- en gebedsviering (zonder communie). Maximum aantal personen wordt geregeld via
nabestaanden en uitvaartverzorger.
Huwelijk alleen als woord- en gebedsviering. Maximum aantal personen uitgenodigd door
bruidspaar.
Intenties kunnen desgewenst worden meegenomen in viering eucharistisch centrum.
Vermelden van in de voorgaande week overleden parochianen wordt als gebedsintentie en
afkondiging meegenomen in de viering op zondag in het eucharistisch centrum: de Ludgerlocaties in Lichtenvoorde en de Paulus-locaties in Groenlo.

BIJZONDERE VIERINGEN
-

-

Eerste Heilige Communie 2020. Meerdere vieringen met kleine groepen worden gehouden
vanaf 1 juli in Lichtenvoorde en Groenlo met max. 100 personen. Ouders ontvangen
informatie. Viering alleen toegankelijk voor genodigden met toegangsbewijs.
Doopsel. Neem contact op met het centraal secretariaat.
Vormsel. Aanmelding loopt tot 15 juli.
Ziekenzalving en pastoraal dringende aangelegenheden. Neem contact op met de
noodwachtdienst (06 – 19017292).

UW BEZOEK AAN VIERING RESERVEREN
Voor alle vieringen geldt dat iedereen zich tevoren moet aanmelden. In de maand juni kan men zich
telefonisch aanmelden voor de zondagviering in Lichtenvoorde en Groenlo, op donderdagochtend
van 09.00 tot 12.00 uur bij het centraal secretariaat (0544 – 464663).
Voor de vieringen vanaf 1 juli zal gebruik worden gemaakt van een digitaal reserveringssysteem. Op
de website van de St. Paulusparochie en de St. Ludgerparochie kunt u zich via het vieringenoverzicht
aanmelden voor de viering. U ontvangt een bevestiging van de aanmelding die later bevestigd wordt
als aanmelding of een plaats op de wachtlijst. Een beschrijving van het systeem komt op de website
te staan. Voor parochianen die geen internet hebben of hulp nodig hebben bij het aanmelden blijft
de mogelijkheid om telefonisch de aanmelding door te geven. Nadere informatie hierover volgt.

KOREN, VERGADERINGEN, SAMENKOMSTEN
-

Koor in viering vooralsnog niet mogelijk. Wel organist en cantor voor ondersteuning liturgie
zonder samenzang.
Koorrepetities in kerkgebouw of parochiezaal niet toegestaan, ook niet voor niet parochiegebonden koren.
Vergaderingen en samenkomsten mogelijk, mits RIVM maatregelen worden gehandhaafd,
zoals max. aantal personen, anderhalve meter afstand, desinfectie etc.
Koffie na viering kan niet (achter) in het kerkgebouw plaatsvinden i.v.m. ventilatie en
desinfectie. Het kan wel in de parochiezaal of buiten met inachtneming van richtlijnen.

TOT SLOT
-

-

Neem bij vragen of twijfel altijd contact op met het centraal secretariaat (0544-464663).
Het centraal secretariaat maakt het rooster, wensen vooraf indienen.
Deelnemen aan vieringen en activiteiten geschiedt voor eigen risico en verantwoordelijkheid,
waarbij de basisprincipes bekend worden geacht (wegblijven bij verkoudheidsklachten etc.).
Het is aan een vrijwilliger zelf om al dan niet tot taakuitoefening te komen, van druk kan
geen sprake zijn.
Raadpleeg onze websites, Facebookpagina’s of het parochieblad voor informatie over
vieringen en activiteiten in de locaties, alsmede over de laatste ontwikkelingen en hoe u
daarbij betrokken kunt zijn.
We zitten allemaal in een ongekende crisis. Wees begripvol, ook naar hen toe die
beslissingen moeten nemen, zoek de samenwerking en blijf positief!

Pastoraal team en parochiebesturen St. Ludger en St. Paulus

