
Nieuwsbrief over het versoepelen van de coronamaatregelen in de kerk 
 
 
De coronamaatregelen worden langzamerhand versoepeld. De bisschoppen hebben 
daarover enkele besluiten genomen en ons pastoresteam heeft die maatregelen op 23 
september verder geconcretiseerd. Voor onze locatie betekent dit dat er dingen 
veranderen, maar ook dat een aantal maatregelen hetzelfde blijft. Het leek ons goed om 
dat kort voor u op een rijtje te zetten. 
 
 
Wat verandert: 
 
– U hoefde zich al een tijdje niet meer op te geven voor een viering, maar er vindt nu 

ook geen registratie meer plaats bij binnenkomst van de viering. 
– De anderhalve meter afstand in de kerk wordt losgelaten. U mag weer gaan zitten 

waar u wilt. Omdat er mensen zijn die toch liever die afstand houden zal een stuk 
achteraan in de kerk aan de Mariakant gereserveerd blijven voor wie die 1,5 meter 
afstand wil bewaren. 

– Kerkgangers mogen weer meezingen. U kunt dus ook weer de GvL-bundels achter 
in de kerk meenemen naar uw plaats. 

– Koren mogen weer in volle samenstelling zingen, maar er is nog wat onduidelijkheid 
over de opstelling. 

– De communie zal weer vooraan in de kerk worden uitgereikt. 
– Koffiedrinken na afloop van de viering kan weer binnen plaatsvinden. 
– Handen ontsmetten aan het begin van de viering is niet verplicht, maar de dispenser 

blijft wel staan, dus u kunt hem gebruiken. 
 
 
Wat blijft: 
 
– De basismaatregelen blijven van kracht: hoesten in elleboog, handen wassen, bij 

klachten thuisblijven.  
– Geen handen schudden bij de Vredeswens. 
– Geen gebruik van wijwater. 
– Degene die de communie uitreikt zal een gelaatscherm dragen. De communie mag 

weer met de hand uitgereikt worden wanneer degene die dat doet eerst zijn handen 
ontsmet heeft. Er is geen communie op de tong toegestaan. 

– De collecte wordt nog steeds na afloop van de viering gehouden, dus achter in de 
kerk. 

– Houd rekening met elkaar. Er zijn mensen die nog steeds huiverig zijn voor 
besmetting, dus let daarop bij uw eigen gedrag. 

 
 


