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Betreft: Gebeurtenissen Lievelde en locatieraad Rietmolen.
Datum: 1 juli 2020
Beste parochianen,
Wij willen u graag op de hoogte stellen van enkele gebeurtenissen in onze parochie.
Zoals u gehoord zult hebben is er een ongewenste situatie ontstaan in de geloofsgemeenschap van
Lievelde, door het oneigenlijke gebruik van de kerk op 6 juni jl. De kerk is daardoor ontheiligd. Dit is
geen besluit van de pastoor, maar een gevolg van oneerbaar gebruik van het kerkgebouw. De situatie
is getoetst door de aartsbisschop, die de conclusie van de pastoor deelde.
Gelukkig kunnen we u melden dat door middel van een boeteritus de kerk van Lievelde weer in
gebruik genomen is voor de activiteiten die horen bij de verkondiging van het Rooms Katholieke
geloof.
De locatieraad van Lievelde heeft op advies van het bestuur n.a.v. de ontstane situatie haar taken
neergelegd.
Het bestuur heeft de taken overgenomen en er zal een nieuwe locatieraad aangesteld worden.
Op dinsdag 16 juni, aan de vooravond van zijn 25-jarig priesterjubileum ontving de pastoor via de
mail een open brief van de locatieraad Rietmolen.
Vanuit deze brief kan het bestuur niet anders dan tot de conclusie komen dat de locatieraad van
Rietmolen zich niet kan en wil conformeren aan het beleid en de wet- en regelgeving vanuit het RK
geloof en het bisdom, zoals dat uitgevoerd wordt in onze parochie en door de verkondiging van de
boodschap van Jezus Christus zoals die door pastoor De Jong, die sinds september 2011 hier is
aangesteld, wordt uitgedragen.
Voor de volledigheid vermelden we hier dat er al in 2018 en ook in 2019 gesprekken zijn gevoerd met
de locatieraad van Rietmolen over dit onderwerp. Hierbij waren bestuursleden, diaken C. Peters en
mw. A. Oude Geerdink, extern adviseur op uitnodiging van bestuur, aanwezig. De afspraken die toen
vastgelegd zijn waren wat ons betreft helder en duidelijk.
Het zich nu wederom niet kunnen conformeren aan het bestuurlijke en pastorale beleid binnen onze
parochie maakt de verdere samenwerking niet meer mogelijk. U kunt zich indenken dat een
locatieraad, benoemd door het parochiebestuur, niet bedoeld is om oppositie te voeren tegen dit
bestuur, de pastoor en zijn team. Het parochiebestuur heeft de leden van de locatieraad daarom
ontheven uit hun functie.
Het spijt ons dat dit de conclusie moet zijn. Wij hebben de voormalige locatieraadsleden gevraagd
hun werkzaamheden aan ons over te dragen. Voor vragen betreffende uw locatie kunt u contact
opnemen met het centraal secretariaat in Groenlo. Wij houden u van verdere ontwikkelingen op de
hoogte.
Met vriendelijk groet,
het parochiebestuur St. Paulusparochie
p/a Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Tel. 0544 – 464663 secretariaat@stpaulusparochie.nl

