
versoepelingen van de corona-maatregelen 

per zaterdag 25 september 2021 

 

Vrij entree en ventileren 

Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven 

en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.  

Ventileren is ook van groot belang in de kerk. 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij 

kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende 

geventileerd kan worden. 

 

Vanaf 25 september vervalt het opschrijven van de namen en telefoonnummers als je in de 

kerk komt. 

Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past 

bij het karakter van de Kerk. 

 

Elkaar ruimte geven 

Eenmaal in de kerk gekomen, vragen de bisschoppen uitdrukkelijk om rekening met elkaar te 

houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. 

Daarom kunnen de uitgezette looprichtingen nog blijven. 

De strikte anderhalve meter is losgelaten. 

Toch moeten de plaatskaartjes nog niet van de banken worden gehaald. 

De banken die nu van plaatskaartjes voorzien zijn, kunnen nu min of meer volledig gebruikt 

worden, terwijl de tussenliggende banken onbezet blijven. Zo is er op een eenvoudige manier 

recht gedaan aan de oproep om rekening met elkaar te houden. 

De vrijwilligers die in de afgelopen maanden uitstekend werk bij de kerkdeur hebben verricht, 

zouden in de komende weken nog even door kunnen gaan om mensen te verwelkomen en 

te vertellen waar ze in de kerk kunnen gaan zitten. 

 

Zingen 

Als de viering begint: volkszang is weer toegestaan! 

Na maanden zwijgen, mogen we weer met z’n allen zingen. 

Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels 

van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit 

moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. 

We zijn als parochie veel dank verschuldigd aan cantores en organisten die in de coronatijd 

de eredienst hebben verzorgd met prachtige gezangen en muziekstukken.  

We hopen dat ze in afwisseling met de koren zich blijven inzetten voor zang en muziek. 

 

Collectes 

Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van 

collectemandjes/-schalen, dus via collecteschalen bij de uitgang, of met behulp van de QR-

code voor digitaal doneren. 

 

Vredeswens 

De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.  
 


