11 november 2021
Beste mensen,
Op de parochievergadering van afgelopen woensdagavond werd het al verteld:
de Nederlandse Bisschoppen voeren de anderhalve meter-maatregel en het gebruik van
mondkapjes opnieuw in.
De meeste van onze kerken hebben na de versoepelingen in september, de plaats-kaartjes op de
banken laten zitten.
Nu kan dus vrij eenvoudig opnieuw de ‘anderhalve meter’ ingevoerd worden.
Anderhalve meter en mondkapje
Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve
meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of
de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.
Gastdames/heren
In het afgelopen jaar hebben vrijwilligers uitstekend werk verricht bij de kerkdeur.
Zij heetten de kerkgangers welkom en vertelden de richtlijnen.
Het is wenselijk dat deze functie van gastdame/heer weer wordt opgepakt (in zoverre het al niet
gebeurde).
Het opschrijven van de namen en telefoonnummers van de kerkgangers is niet opnieuw
ingevoerd.
Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij
het karakter van de Kerk.
Basisregels
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 regels rond collecteren, wijwater-gebruik, de vredeswens en het ontvangen van de H.
Communie blijven gelijk.
Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren
wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende
geventileerd kan worden.
Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en
dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand
moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor
koorrepetities van de overheid.
De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de
coronamaatregelen nodig zal blijken.
Respectvolle omgang
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk
willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met
elkaar om te blijven gaan.
De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle
betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van
de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een
gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van
alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.
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