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Welke kerken blijven (voorlopig) open?

 1. Heilige Andreas    Zevenaar
 2. Sint Martinus    Doesburg
 3. Heilige Remigius   Duiven
 4. Heilige Maria Onbevlekt Ontvangen Lobith

Uiterlijk in de zomer van 2022 wordt besloten of ook deze kerken gesloten worden. Dat zal het geval zijn
bij ongewijzigd kerkelijk beleid en een voortgaande tendens van minder bezoekers en vrijwilligers.

Waar kan ik ’s zondags terecht voor de kerkdienst?
Ieder weekend is er op een vast tijdstip in de Andreaskerk in Zevenaar een Eucharistieviering. De eerste 
maanden van 2021 zal de viering om 9.30 uur beginnen En vanaf Pasen 2021 begint de dienst om 10.30 
uur. In andere kerken van de parochie, die open blijven, kunnen ook vieringen plaatsvinden. Hiervoor 
raadpleegt u parochiemagazine Op Weg of voor een actueel overzicht de website van de parochie.

Ik woon op grote afstand van de kerk. Hoe kom ik voor de viering in Zevenaar?
Als u moeilijk zelf met de auto of de fiets kunt komen, kunt u misschien een beroep doen op een mede-
parochiaan uit uw woonplaats. Als dat ook niet kan, kunt u het Centraal Secretariaat van de parochie 
bellen. De parochie zal zich inspannen om vervoer voor u te regelen.

Kan ik nog gebedsintenties opgeven?
Gebedsintenties voor de viering op zondag in de Andreaskerk in Zevenaar kunnen tot de donderdag  
voorafgaand aan de viering (tot uiterlijk 12.00 uur) worden doorgegeven aan het Centraal Secretariaat 
van de parochie. Als er sprake is van een lokaal secretariaat in uw woonplaats kunt u daar terecht voor 
lokale intenties én opgave voor de Andreaskerk. 

Waar en wanneer zijn er doopvieringen?
Doopvieringen vinden plaats in één van de kerken die open blijven. Wanneer er doopvieringen plaats-
vinden, wordt ruim van tevoren gepubliceerd op de website en in het parochiemagazine. Dat zal meestal 
vroeg op de zondagmiddag zijn. De voorbereiding gebeurt groepsgewijs. U dient zich op te geven bij het 
Centraal Secretariaat van de parochie.

Negen kerken dicht: hoe gaat het verder?

Op de vraag hoe de kerk er in de toekomst gaat uitzien, kan niemand een helder antwoord ge-
ven. Dat is een proces, waarbij bepaalde inzichten bijgesteld zullen worden onder invloed van 
nieuwe ontwikkelingen. Maar een aantal vragen over hoe dingen de komende jaren praktisch 
geregeld zijn, kunnen wél al beantwoord worden. Op de volgende pagina’s zullen zo kort en dui-
delijk mogelijk een aantal vragen behandeld worden. U kunt dit katern van 4 pagina’s eventueel 
uit het magazine halen en bewaren als naslagwerk.
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Waar en wanneer zijn de Eerste Heilige Communievieringen?
Vieringen van de Eerste Heilige Communie vinden plaats in de Andreaskerk in Zevenaar. Meestal in het 
voorjaar. De voorbereiding, die uit meerdere bijeenkomsten bestaat en ook minimaal één ouderavond 
telt, start na de kerstvakantie. De website van de parochie en het magazine Op Weg informeren jaarlijks 
wanneer u uw kind kunt inschrijven. Voor aanmelden en nadere informatie kunt u terecht bij het Cen-
traal Secretariaat van de parochie. Kinderen uit groep 4 van de basisschool zijn welkom. 

En hoe zit het met het Heilig Vormsel?
Bij voldoende deelname is er jaarlijks een Vormselviering. Die zal in de Andreaskerk in Zevenaar zijn. Het 
Vormsel is bestemd voor kinderen in groep 8 van de basisschool. Bij de voorbereiding hoort ook mini-
maal één ouderavond. De website van de parochie en het parochiemagazine informeren wanneer u uw 
kind kunt inschrijven. Voor aanmelden en nadere informatie kunt u terecht bij het Centraal Secretariaat 
van de parochie.

Wat organiseert de parochie nog meer voor kinderen en jongeren?
•  Jong RK Liemers, een werkgroep van vrijwilligers, organiseert diverse activiteiten voor kinderen, jon-
geren en families vanuit het Eucharistisch Centrum. Via de website, digitale Nieuwsbrief, Op Weg en 
Facebook houden zij je op de hoogte. 
•  Kids Club (6-11 jaar): elke veertien dagen komen zij samen op de woensdagmiddag voor een leuk en 
leerzaam programma. 
•  Light4Teens (12-17 jaar): één keer in de maand komen zij samen op de zaterdagochtend voor een boei-
end programma. 
•  Elke eerste zondag van de maand is er in de Andreaskerk tijdens de Eucharistieviering ook Kinder-
woorddienst (4-11 jaar). 
•  De activiteiten van het bisdom worden gemeld. Het pastoraal team staat open voor verzoeken van 
scholen om pastorale begeleiding in crisissituaties, begeleiding rond (levens)thema’s, rondleidingen 
door de kerk, incidentele lessen, toerusting van docenten of anderszins.

Is er nog speciale aandacht voor de oudere parochianen?
De parochie organiseert jaarlijks een ontmoetingsdag voor ouderen. Meerdere gemeenschappen heb-
ben daarnaast nog een ontmoetingsbijeenkomst of een ‘soos’- activiteit voor de ouderen uit het eigen 
dorp. Waar de mogelijkheid geboden wordt, gaat het pastoraal team voor in liturgievieringen in zorg-
centra. Het team is ook beschikbaar voor liturgievieringen van ouderenorganisaties en voor inleidingen 
over onderwerpen die raken aan geloofs- of levensvragen.

Is het mogelijk de H. Communie thuis te ontvangen?
Ja, voor mensen die zelf niet naar de kerk kunnen komen door ziekte of ouderdom. Het gemakkelijkst 
is het, als een goede bekende of een familielid de hostie in een speciaal doosje rechtstreeks vanuit de 
Eucharistieviering komt brengen. Als dat niet lukt, mag u contact opnemen met het pastoraal team. In 
een aantal gemeenschappen zijn er vrijwilligers die gevraagd kunnen worden om maandelijks de H. Com-
munie te brengen. 

Kan ik iemand van het pastoraal team spreken over geloofs- en levensvragen of bij ernstige ziekte?
U kunt altijd een afspraak maken met een lid van het pastoraal team om over levens- of geloofsvragen 
te praten. Een afspraak maakt u het beste via het Centraal Secretariaat. In sommige gemeenschappen is 
er een bezoekgroep. Vrijwilligers van zo’n groep kunnen wat vaker op bezoek komen, als daar behoefte 
aan is.
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Is het nog mogelijk de ziekenzalving te ontvangen?
Meerdere keren per jaar biedt de parochie aan mensen die hun krachten voelen afnemen de gelegenheid 
om de ziekenzalving te ontvangen in een gemeenschappelijke viering. Als iemand individueel de zieken-
zalving wenst te ontvangen, is het zaak ruim van tevoren contact op te nemen met de parochie via het 
Centraal Secretariaat. 
De parochie heeft ook een noodnummer voor een ziekenzalving, een ziekenzegen (als een ziekenzalving 
niet mogelijk is) en dringende pastorale hulp:  06-12 62 32 03. In de weekenden en op werkdagen na 
20.00 uur is het vaak niet mogelijk om direct te reageren op een verzoek en zal er een afspraak gemaakt 
moeten worden.

Hoe gaat het in z’n werk als ik een kerkelijke uitvaart wil regelen?
In de kerken die open blijven zijn kerkelijke uitvaarten mogelijk. Vrijwillige uitvaartvoorgangers van alle 
gemeenschappen uit de parochie kunnen in die kerken voorgaan. Zij kunnen ook voorgaan in crematoria, 
uitvaartaula’s of bij avondwakes en uitvaartplechtigheden in een kerk, die weliswaar gesloten is voor de 
zondagsviering, maar nog geen andere bestemming heeft gekregen. Soms kan een lid van het pastoraal 
team ook voorgaan. De eenvoudigste manier om een kerkelijke uitvaart te regelen is, dat de nabestaan-
den na het overlijden van een dierbare de uitvaartonderneming contact laten opnemen met de parochie.

Wat gebeurt er met de kerkhoven van de parochie?
De kerkhoven blijven eigendom van de parochie en blijven dus ook open. Zolang er voldoende vrijwilligers 
zijn voor het onderhoud en het regelen van de praktische zaken bij een begrafenis, kan dit zo blijven.

Waar vindt de viering van een kerkelijk huwelijk plaats?
In één van de kerken die open blijven. Het is goed om u ruim van tevoren aan te melden (een half jaar). 
Voorbereiding vindt zo mogelijk groepsgewijs plaats.

Als een kerk nog niet verkocht is, welke vieringen kunnen er dan nog plaatsvinden?
Tot de kerk verkocht wordt, kunnen er nog huwelijksvieringen en uitvaartplechtigheden, schutters- en 
kermisvieringen, jubileumvieringen e.d. plaatsvinden. De vorm zal altijd een gebedsdienst zijn.

Kunnen de processies blijven doorgaan?
Ja. Of het kerkgebouw daar nog een rol in speelt zal afhangen van de herbestemming.

Wat merk ik nog van de kerk in mijn woonplaats als de kerk gesloten is?
Mensen geven hun geloof niet alleen gestalte op zondagmorgen tijdens de Eucharistieviering in de cen-
trale kerk. Op andere dagen en andere plekken ontmoeten ze elkaar ook, delen ze hun geloofsvragen, 
bidden ze samen en dragen ze zorg voor elkaar en voor de wereld om hen heen. Hiertoe kunnen tal van 
activiteiten in de eigen gemeenschap worden ondernomen. Het pastoraal team wil mensen graag daar-
voor toerusten en ondersteunen, maar deze activiteiten zijn afhankelijk van het initiatief en de motivatie 
van vrijwilligers. 

Blijft het lokale secretariaat bestaan?
Dat hangt ervan af of er voldoende vrijwilligers zijn. Het aantal administratieve activiteiten is afgenomen 
en kan nog verder afnemen. Maar als de dingen goed gaan, is er geen dringende reden om de overgeble-
ven taken direct naar de centrale organisatie over te hevelen. Daarnaast kan het lokaal secretariaat ook 
een plek zijn waar parochianen langs kunnen komen om elkaar even bij te praten of voor een afspraak 
met meerdere personen tegelijk, die moeilijk thuis kan plaatsvinden. Ook kan het de plek zijn, waar van 
tijd tot tijd iemand van het pastoraal team langskomt.
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Hoe ziet de organisatie van de kerk er straks uit?
Het Eucharistisch Centrum is een aangelegenheid van pastoraal team en parochiebestuur. Een stuur-
groep coördineert de activiteiten en kan suggesties doen. De komende tijd zal blijken welke activiteiten 
een lokale gemeenschap wil gaan of blijven ondernemen. Voor de coördinatie daarvan zal een (kleine) 
groep mensen worden aangewezen, die ook het contact met het pastoraal team en het bestuur onder-
houdt. Het parochiemagazine zal de actuele informatie hierover blijven bieden.

Is er samenwerking met Protestantse kerken?
Het pastoraal team heeft af en toe overleg met de voorgangers van de andere kerken. Of er concrete 
activiteiten gezamenlijk worden ondernomen, hangt veel af van de lokale situatie, het draagvlak binnen 
de lokale gemeenschap en de aanwezigheid van voldoende vrijwilligers, die op dit vlak initiatieven nemen 
en de initiatieven mee willen dragen.

Wordt parochiemagazine Op Weg nog bezorgd in alle locaties?
Ook dit hangt af van voldoende vrijwilligers en iemand die de bezorging coördineert. Dan kan het maga-
zine worden bezorgd. Het is de bedoeling dat het magazine blijft bestaan in een papieren versie, naast 
een digitale bladerversie op de website.

En hoe gaat het verder met Actie Kerkbalans?
Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende actie. De vorm waarin kan de komende jaren wel wat veran-
deren, maar parochianen krijgen jaarlijks een verzoek om de parochie financieel te ondersteunen. De 
kerk kan immers niet zonder de bijdragen van parochianen. Wat die veranderingen betreft overlegt het 
bestuur met de lokale vrijwilligersgroepen.

Waar en hoe kan ik meedoen als vrijwilliger?
In principe overal. In het Eucharistisch Centrum is plaats voor lectoren, gastheren en -vrouwen, kosters, 
collectanten, schoonmakers, mensen die helpen met versiering, die na willen denken over de inrich-
ting, vrijwilligers voor de Kinderwoorddienst. Maar ook in de locaties bent u welkom, bijvoorbeeld als 
parochiebladbezorger, voor het lokaal secretariaat, als lid van de bezoekwerkgroep, als voorganger bij 
avondwakes en uitvaarten, als voorganger in gebedsdiensten, voor het onderhoud van de kerkhofploeg.
En koren zijn ook altijd op zoek naar leden. Ook kunt u als vrijwilliger terecht bij het Centraal Secretariaat 
en mensen met een goede pen of creatieve ideeën zijn welkom bij de redactie van het parochiemagazine.
U kunt zich melden bij het lokaal secretariaat of het Centraal Secretariaat. Het is de bedoeling dat in 
2021 alle vacatures op de website van de parochie verschijnen.

Het Centraal Secretariaat van Parochie Sint Willibrordus is gevestigd in het parochiecentrum 
aan de Kerkstraat 2 te Zevenaar. Helma Huisman, Thea Wanders en Rinette Kool staan u graag 
te woord.
  Centraal Secretariaat   0316 – 52 34 68 
  Kerkstraat 2    secretariaat@rkliemers.nl
  6901 AB Zevenaar   www.rkliemers.nl

Geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
Buiten kantoortijden kunt u in geval van nood bellen met het noodnummer: 06 – 12 62 32 03


