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Verbonden in Christus
Onze verbondenheid is onze kracht

PASTORAAT IN CORONATIJD
In maart 2020 bij de uitbraak van de coronapandemie was het al snel niet meer mogelijk om in groepen 
samen te komen. Er konden geen kerkgangers meer aanwezig zijn bij de vieringen in de kerken. Het 
pastorale team volgt het “PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER ROOMS-KATHOLIEKE 
KERK NEDERLAND” van de Nederlandse bisschoppen. 
Sinds de eerste lockdown zijn de vieringen vanuit de Calixtusbasiliek, het eucharistisch centrum, in Groenlo 
via beeld en geluid te volgen. Dat was vanuit de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde al langer mogelijk. Ook 
door-de-week en met bijzondere vieringen kunnen alle parochianen thuis meevieren op deze wijze.  Lokaal 
worden ook de liturgieboekjes behorende bij de vieringen rondgebracht en thuisbezorgd. Dat zorgt voor 
extra contactmomenten. Online vieringen worden goed bekeken zo is recent gebleken. 

Er is een digitaal reserveringssysteem ontworpen en functioneel. Ouderen hebben ook de mogelijkheid 
om te bellen met het parochiesecretariaat en velen vinden de weg via de website van de parochie om zich 
aan te melden tot een maximum van 30 mensen per viering. Met Kerstmis heeft iedere pastor een 
persoonlijke Kerstboodschap ingesproken en opgenomen in beeld en geluid. Dit bereikte via de website 
de parochianen. Regelmatig worden er Nieuwsflitsen en Nieuwsbrieven gestuurd waardoor de 
parochianen up-to-date geïnformeerd blijven over de parochie en het parochieleven. 

Eerste Heilige Communie 
In 2020 hebben we via een zogenaamd ‘noodplan 2020’ toch kans gezien om binnen de gestelde 
maatregelen van het RIVM en de Nederlandse bisschoppen aan ruim 80 communicantjes hun eerste heilige 
communie aangepast en feestelijk uit te reiken. Ook dit jaar zijn we gestart met de nieuwe groep 
communicanten en zoeken we naar nieuwe mogelijkheden tijdens de voorbereidingsperiode. Na iedere 
kinderbijeenkomst sturen we een ‘ouderbrief’ en worden de ouders bijgepraat, ook op inhoud.  Ouders zijn 
de belangrijkste personen in de geloofsopvoeding en we steunen hen daarin graag. Ook online vullen we 
dit, door filmpjes op te nemen en sturen. Je kunt daarbij denken aan Kerstverhaal, een digitale ouderavond, 
filmpjes over het maken van een Palmpasen en uitleg over de Goede Week en Pasen. 
Dit voorjaar was een fysieke ouderavond in de kerk met max. 30 personen weer mogelijk. Tijdens deze 
avond is er via Kahoot een online quiz gespeeld, die de gelegenheid bood om in een spannende spelvorm, 
via de mobiele telefoons, inhoud te delen met de jonge ouders. Dankzij de recente verruiming van de 
aantallen in de kerken, zijn er extra communievieringen gepland waarin de kinderen in kleine groepjes met 
een beperkt aantal genodigden per kind, deze belangrijke gebeurtenis in jun leven kunnen samen kunnen 
vieren. 

Dopen 
Een doopviering is weer mogelijk, maar steeds voor één dopeling en een beperkt aantal kerkgangers. Er 
vindt een persoonlijke voorbereiding plaats. Alles natuurlijk met inachtneming van de algemeen geldende 
regels: anderhalve meter, handen wassen en desinfecteren, looproutes, mondkapjes.

Vormsel
De uitgestelde voorbereiding op het heilig Vormsel is alsnog gepland en gaat door in het eerste weekend 
van juni. Op zaterdag 12 juni 2021 komt Mgr. Woorts naar Groenlo om deze vormsels toe te dienen. 



Uitvaarten
Met de nodige aanpassingen en in een kleine kring kunnen uitvaarten plaatsvinden. Via videobellen lukte 
het meestal wonderlijk goed om ook families waar corona een rol speelt, goed te bereiken. De beperking 
van het aantal aanwezigen ook bij een uitvaartviering wordt lang niet altijd als negatief ervaren: het is 
intiemer en kleiner georganiseerd. Van families horen we terug dat ze dit positief ervaren. De mogelijkheid 
om thuis online verbonden mee te vieren is daarbij ondersteunend. Natuurlijk ervaren we ook de 
beperkingen en zien we allemaal weer uit naar het meer persoonlijk contact en meer mensen in de kerken. 

Er zijn extra bidstonden georganiseerd voor alle leed, eenzaamheid en verdriet in deze coronatijden. 

Digitale ontmoetingen met parochianen en werkgroepen kunnen de fysieke ontmoetingen niet vervangen, 
maar hebben we wel als een beste alternatief ervaren. Zo hebben we toch contact kunnen onderhouden en 
zorg kunnen dragen voor elkaar. 

Voor de praktische zaken als collectes, aanschaf van kaarsen en dergelijke is er in de basiliek een digitale 
donatiezuil aangeschaft. Dat werkt goed: contactloos pinnen maakt het veiliger. 

Gedurende de hele pandemie zijn we doorgegaan met het inzamelen van houdbare producten voor de 
voedselbanken.

Zoveel mogelijk zijn Mariakapellen in alle kerken dagelijks geopend en meer dan ooit worden er kaarsjes 
gebrand. Mensen wachten geduldig op elkaar wanneer het te druk is. 
Met de viering van Allerzielen zijn er verschillende initiatieven geweest om toch de nabestaanden in de 
gelegenheid te stellen het kruisje van de overledene op te halen en even contact te hebben met de 
vrijwilligers en de pastores. Ook daarvan hebben mensen royaal gebruik gemaakt. 

Het pastoraal team heeft speciale ansichtkaarten ‘Pastor op bezoek’ gemaakt 
waarop mensen kunnen aangeven dat ze graag een pastor willen spreken of 
thuis willen ontvangen. Pastoraal merken we dat er veel leeft onder de mensen: 
thuiswerken, al dan niet met jonge kinderen, niet naar school kunnen, angstige 
ouderen, etc. Ondanks het feit dat we lang niet iedereen zullen bereiken, 
merken we wel een toename in betrokkenheid in pastorale gesprekken.

Hoe verder wanneer er meer ruimte komt in de samenleving?
De beperkingen in de samenleving worden geleidelijk aan minder. Ook als parochie en kerken staan we 
voor de vraag hoe gaan we verder na corona. Het pastorale team werkt plannen daarvoor uit. Volgt u het 
Parochieblad en de Nieuwsbrief.

Veel dank!
Wij zijn dankbaar voor alle inzet van de vele vrijwilligers in deze lastige tijd. Denkt u maar aan het 
coronaproef maken van kerkgebouwen, de coronateams die u welkom heden bij de ingang, de cantores die
vieringen zijn blijven opluisteren met gezangen. 
Op het pinksterfeest ontvangen we allen de kracht van Gods Geest. De Geest die troost mag bieden, omdat 
uw leven getroffen werd door ziekte of overlijden. De Geest die bemoedigt en ons geloof versterkt. 
We wensen het u van harte toe.
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