
Kleiner pastoraal team
Door het vertrek van diaken André van Boven is de 
formatie van het pastoraal team officieel terugge-
bracht tot 2,8 fte. We houden er vooralsnog rekening 
mee dat er geen nieuwe pastor benoemd zal worden. 
Dit door het tekort aan pastores in het aartsbisdom. 
Tot 2,5 jaar geleden bestond het pastoraal team nog 
uit een formatie van 5,6 fte.  

Een en ander betekent dat het werk voor het over-
blijvende team efficiënter georganiseerd zal moeten 
worden om het pastoraat op een zo goed en prettig 
mogelijke wijze te vervullen en behapbaar te houden. 
Zo zullen onze pastores steeds minder zichtbaar zijn 
in de locaties. Dat geldt met name voor de liturgie, 
buiten het Eucharistisch Centrum Zevenaar. Daaren-
tegen gaan onze pastores, op nadrukkelijk verzoek 
van de instellingen, vaker voor in de vele verpleeghui-
zen, waar u als parochiaan overigens ook van harte 
welkom bent om met ons mee te vieren. Aandacht 
voor onze ouderen blijft één van de speerpunten. 

Wacht a.u.b. niet tot het laatste moment 
Vanwege het kleinere pastoraal team zijn we genood-
zaakt ook de bereikbaarheid voor ziekenzalving en 
pastorale noodsituaties anders te gaan organiseren, 
hoewel noodsituaties zich vaak niet laten ‘organise-
ren’, weten we. Het kan ertoe leiden dat aan beschik-
baarheid op staande voet niet kan worden voldaan. 
Dat geldt met name voor ziekenzalving of ziekenze-
gen. We blijven benadrukken: wacht a.u.b. niet tot 
het laatste moment ons te bellen! 

Individuele ziekenzalving of ziekenzegen
Op werkdagen bestaat de mogelijkheid tot 20.00 uur 
voor een individuele ziekenzalving dan wel ziekenze-
gen. Na 20.00 uur kan deze mogelijkheid niet gega-
randeerd worden. In de weekends is die mogelijkheid 
er op zondagmiddag tussen 12.00 en  14.30 uur. Dus 
na de zondagse vieringen. Voordeel van de zondag-
middag is dat veel familieleden dan aanwezig kun-
nen zijn bij de ziekenzalving of ziekenzegen van hun 
familielid. 

Gezamenlijke ziekenzalving
In de huidige pastorale praktijk geeft het pastoraal 
team prioriteit aan gemeenschappelijke ziekenzalvin-
gen. Gezamenlijke ziekenzalvingen hebben dezelfde 
intentie en betekenis als een individuele zalving. Ze 
zijn weliswaar iets minder intiem, maar daarentegen 
feestelijk en gemeenschapsopbouwend van karakter. 
De gemeenschap voelt zich verbonden met de zieke 
en is tot steun. Gezamenlijke ziekenzalvingen zijn 
laagdrempelig, wat door velen wordt gewaardeerd. 

Ziekenzegen 
Een pastoraal werker kan bij een zieke of stervende 
voorgaan in een korte woorddienst en een zegenbede 
uitspreken, als een ziekenzalving niet (meer) mogelijk 
is. Ook kan er H. Communie uitgereikt worden. 

Wachttelefoon
Het telefoonnummer dat u kunt bellen voor ziekenzal-
ving, ziekenzegen of dringende pastorale hulp is  
06 - 12 62 32 03.

Voor gewoon pastoraal contact en overleg is en blijft 
het pastoraal team bereikbaar via het centraal secre-
tariaat van de parochie of via de e-mailadressen en 
telefoonnummers op pagina 2 van dit blad.

Mocht u vragen hebben, schroom niet. We informe-
ren u graag. 

Namens het pastoraal team,  
pastoor Thanh
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