
Op weg naar één parochie – 1 januari 2021

Verbonden in Christus
Onze verbondenheid is onze kracht

Met Nieuwsflits-2 hebben wij u geïnformeerd over de stappen die 
gezet zijn op weg naar het samenvoegen van de parochies St. Ludger 
en St. Paulus per 1 januari 2021. Alle benodigde stukken zijn daar-
voor aan het bisdom Utrecht toegestuurd. 

Net voordat deze Nieuwsflits in het drukproces ging, ontvingen we 
bericht dat de Aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus Kardi-
naal Eijk, op 10 november 2020 een decreet afgegeven tot oprich-
ting per 1 januari 2021 van de parochie HH. Paulus en Ludger.  
Voortaan gaan we samen verder onder de nieuwe parochienaam: 

Parochie HH. Paulus en Ludger

De volledige tekst van het decreet kunt op de parochiewebsite lezen. 
Dit onder voorbehoud dat het decreet onherroepelijk is geworden.  

Pastorale team  
De huidige leden van het pastorale team: H.A.M. de Jong, pastoor, 
C.A.M. Roetgerink, pastoraal werkster en C.G.J. Peters, diaken, zullen 
benoemd worden voor hun taken in de nieuwe parochie. Voor pastor 
R. den Hartog geldt dit tot 1 februari 2021.

Parochiebestuur
Voor de nieuw te vormen parochie zijn de volgende personen de 
beoogde bestuursleden. Nieuw is dat het parochiebestuur wordt 
ondersteund door een stafmedewerker.

Kerkrechtelijk is de pastoor, H. de Jong, voorzitter van het parochie-
bestuur.
Jos Rosendaal, Winterswijk, vicevoorzitter;
Johannes Hoekstra, Eibergen, secretaris;
Ton de Vries, Groenlo, penningmeester;
Ben Bomers, Groenlo, personeel en vrijwilligers;
Gerard Bartels, Neede, begraafplaatsen;
Betsy Hummelink-Hulshof, Lichtenvoorde, gemeenschappen;
Berry Brockötter, Neede, communicatie.
Jos Rosendaal, Ton de Vries en Berry Brockötter gaan vanuit de oude 

besturen mee naar het nieuwe parochiebestuur.
Petra Bussman, Lichtenvoorde, stafmedewerker.

Naar een nieuw principerooster voor weekendvieringen
Het vieren van de sacramenten en de eucharistie in het bijzonder, 
behoort tot de kern van ons geloven en kerk-zijn. In 2019 is een 
begin gemaakt met het aanpassen van het weekend vieringenrooster. 
Op weg naar het onttrekken aan de Goddelijke eredienst van 10 van 
de 16 parochiekerken, worden de vieringen door het pastorale team 
gefaseerd afgebouwd.

Het pastoraal team verliest met het vertrek op van pastor Ronald den 
Hartog, op 1 februari 2021, één priester. Zijn vertrek komt vroeger dan 
gedacht. Daarom moet het rooster voor de vieringen in het weekend 
en op doordeweekse dagen weer aangepast worden.
Hierbij wordt opgemerkt dat diaken Peters en pastoraal werkster Roet-
gerink niet elk weekend beschikbaar zijn om voor te gaan. Diaken 
Peters heeft een aanstelling voor één dag in de week en hij en pas-
toraal werkster Roetgerink hebben nog heel veel andere taken die 
ook voortgang moeten vinden. Niet alles kan om liturgische vieringen 
draaien. Onze beleidsplannen maken er al melding van: er gaat (te) 
veel tijd zitten in het (voorbereiden van) vieren en dit voor een steeds 
kleiner wordende groep kerkgangers. Het is een situatie die gelet op 
de bovengenoemde bezetting niet meer te handhaven is en waarvan 
de urgentie nu duidelijk wordt.

Daarom hebben we als team in overleg met de besturen besloten:
•	 om vanaf 1 februari 2021 als teamleden alleen nog in het weekend 

voor te gaan in de kerklocaties die vooralsnog openblijven: Lich-
tenvoorde, Groenlo, Zieuwent, Beltrum, Winterswijk en Eibergen. 
De vieringen worden verdeeld volgens onderstaand principerooster.

•	 om vanaf 1 februari 2021 als teamleden niet meer voor te gaan 
in het weekend in de locaties Meddo, Aalten, Harreveld en Neede, 
er is wel de mogelijkheid voor het houden van een woord- en 
gebedsdienst door de eigen werkgroep. Voor deze locaties betekent 
dit dat de afbouw die per 1 juli 2021 was gepland nu naar voren 
wordt gehaald. In Rekken, Bredevoort en Vragender was het team al 
gestopt per 1 januari 2020.
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•	 om in Groenlo de tijd op zondag nu definitief te wijzigden naar 
9.30 uur.

Al eerder werd besloten om per 1 januari 2021 als team niet meer 
voor te gaan in de vieringen in het weekend in Mariënvelde, Lievelde 
en Rietmolen. Ook daar bestaat de mogelijkheid tot 1 juli 2021 om 
één keer per maand een viering van woord en gebed te houden door 
de eigen werkgroep.
De bisschop heeft toestemming gegeven aan alleen de diakens en 
pastorale werkers, die een actuele zending hebben, om weer commu-
nie uit te reiken tijdens een woord- en communieviering. Vieringen 
die voorgegaan worden door anderen blijven vooralsnog woord- en 
gebedsdiensten.

Uitvaartvieringen en huwelijksvieringen blijven vooralsnog vieringen 
van woord en gebed.
Voor de doordeweekse vieringen volgt nog een nader bericht.

Sacrament van het Doopsel
De doopviering kan plaatsvinden in één van de 6 kerklocaties van de 
parochie. Dopen gebeurt, bij voorkeur, in een groep van maximaal vier 
kinderen, waar twee voorbereidingsavonden aan vooraf gaan. Er is een 
parochiële doopwerkgroep die de voorbereidingsbijeenkomst samen 
met de betreffende pastor organiseert. Het dooprooster geeft de doop-
data aan, welke worden gepubliceerd. In principe vinden doopvie-
ringen plaats op zaterdagmiddag. De aanmelding vindt plaats bij het 
centrale parochiesecretariaat. 

Uitvaartvieringen 
Kerkelijke uitvaarten, bij voorkeur in de vorm van woord- en gebeds-
vieringen, kunnen gehouden worden in één van de zes kerklocaties. 
In de overige kerkgebouwen tot het moment waarop de kerk aan de 
goddelijke eredienst is onttrokken.
Voorgangers in deze vieringen zijn, indien mogelijk, leden van het 
pastorale team en toegeruste en door het pastorale team aangewezen 
vrijwilligers.
Alle uitvaarten binnen de geloofsgemeenschappen van de parochie 

worden vanuit één centraal aanmeldingspunt gecoördineerd. Er is een 
vast telefoonnummer waar een uitvaartcoördinator bereikbaar is. De 
coördinator geeft de uitvaartleider en nabestaanden informatie over de 
beschikbare mogelijkheden, maakt afspraken met hen en informeert 
de betreffende kerklocatie en voorganger.

Wij houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen van de 
nieuwe parochie HH. Paulus en Ludger.

Van harte wensen wij u een inspirerende advent toe als voorbereiding 
op Kerstmis.

Besturen en pastorale team
Parochies St. Ludger en St. Paulus

Het principerooster per 4 weken
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November 2020


