
CORONA UPDATE 
 

Het blijft een jaar waar we alles onder 

voorbehoud zullen moeten inplannen. En waar 

we steeds rekening moeten houden met alle 

ontwikkelingen in verband met het Coronavirus.  

Dat vraagt om flexibiliteit van u als parochiaan 

en ook van ons. Want misschien is het 

noodzakelijk gaande weg de tijd, om de maatregelen, onze ideeën en plannen te moeten bijstellen”. 

 

 

RESERVEREN. 
Op dit moment is er een maximaal aantal bezoekers ingesteld per viering van 30 

personen. Om dit allemaal in goede banen te leiden is het nodig om vooraf te 

reserveren. 

Dat kan door te bellen naar het secretariaat 0222 32 21 61  

 

VOOR UW EN ONZE GEZONDHEID GELDEN ER NOG MEER REGELS: 

VOOR DE MIS: *     Dient u iedere week opnieuw telefonisch te reserveren 

• Heeft u 24 uur voor de Mis geen corona verschijnselen.  

• Zijn uw huisgenoten ook klachten vrij. 

• Houdt 1.5 m afstand tenzij u uit hetzelfde huishouden bent. 

BIJ DE INGANG  *     Houdt u zowel binnen als buiten 1.5 m afstand. 

• Adviseren we u om een mondkapje te dragen. 

• Meld u zich bij de medewerker aan voor aanvang van de viering. 

• Informeren we of u gezondheid klachten  heeft. 

• Worden uw handen ontsmet. 

• Wordt u door medewerkers naar uw plaats gebracht en kunt u alleen op de 

aangegeven plaatsten zitten.  

TIJDENS DE MIS  *     Adviseren we u om een mondkapje te dragen wanneer u door de kerk loopt. 

• Zingt u niet mee! [ Neuriën kan wel ] 

• Gaat u bij voorkeur en zo mogelijk in plaats van knielen STAAN. 

• Geeft u geen hand bij de vredeswens. 

• Ontsmetten we opnieuw uw handen voor de communie. 

• Volgt u de aanwijzingen  van de medewerkers op voor de 

looproute bij de communie . 

NA DE MIS  *     Adviseren we u om een mondkapje te dragen wanneer u door de       

                               kerk loopt. 

• Houdt u nog steeds 1.5 m afstand. 

• Volgt u de aanwijzingen van de medewerkers voor de looproute bij het verlaten 

van de kerk.  

• Kunt u uw bijdrage voor de collecte in het mandje bij de uitgang deponeren. 

• Zorgt u ervoor dat er geen groepen in de kerk of op het kerkplein ontstaan. 


