
MAATREGELEN OMTRENT DE CORONA PANDEMIE OPNIEUW 
AANGEPAST. 

 
VOOR ONZE PAROCHIE BETEKENT DIT VOOR DIT MOMENT: 
 

• Allereerst willen we er bij u op aandringen om uw eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dus 

handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten. 

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

bij het karakter van de Kerk. 

• Aanmelden is niet nodig. 

• We zullen opnieuw uw handen desinfecteren. 

• Wij adviseren ook om de 1.5 m afstand te bewaren. 

• En ook het dragen van een mondkapje bij het bewegen door de kerk wordt opnieuw 

geadviseerd. 

• De kerken worden zoveel mogelijk voor en tijdens de vieringen geventileerd. 

Houdt dus rekening met uw kleding. 

• Er mag tijdens de viering wel gezongen worden. 

• Tijdens de vredeswens zullen we nog geen handen schudden. 

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

jes/ -schalen, de kosters collecteren door middel van de collectezak, het collectemandje staat 

bij de uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app.  

• De Communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) 

hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm 

gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet 

toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de 

bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale. 

• Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden 

zoveel mogelijk beperkt.  

• Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een biecht 

in een goed te ventileren ruimte. 

• De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwater-

bakjes dienen nog leeg te zijn. 

• Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers water 

wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist. 

 
VOORALSNOG ZIJN IN DEZE PERIODE 

ALLE VIERINGEN EN ACTIVITEITEN 
INGEROOSTERD VOLGENS ONZE 

PLANNING,  
MAAR WEL ONDER VOORBEHOUD.  

 
WANNEER DE MAATREGELEN IN 

VERBAND MET DE CORONA PANDEMIE 
MOCHTEN WIJZIGEN,   

DAN HOUDEN WIJ ONS AAN DE 
RICHTLIJNEN VAN DE OVERHEID EN HET 

BISDOM.  

 

WANT LATEN WE SAMEN WEL VOORZICHTIG BLIJVEN!!!!!!! 

 
MOCHTEN ER WIJZIGINGEN ZIJN DAN COMMUNICEREN WE DAT VIA DE MEDEDELINGEN EN DE 

DIVERSE MEDIA 
 


