
Regels om veilig met elkaar samen te komen in onze kerk. 
 
Vanaf zondag 5 juli zullen er weer zondagse vieringen in onze kerk plaatsvinden. 
Zoals u weet mag men dan met maximaal 100 mensen samenkomen.  
Maar we moeten net als overal ook in de kerk 1.5 meter afstand houden van elkaar. 
Komt u uit één huishouden mag u uiteraard bij elkaar zitten. 
Op deze wijze kunnen we onze kerk ongeveer 75 mensen plaats laten nemen. 
Op de plekken waar u mag zitten is een groene sticker geplakt. 
Het is dus goed mogelijk dat u niet op het plekje kan zitten waar u altijd zit. 
U begrijpt dat het een hele organisatie is om dit waar te kunnen maken. 
Daarom is er voor de gelovigen, u dus, door het bisdom een protocol opgesteld. 
 

Protocol voor de gelovigen: 
 

Aanmelden 
Het heeft de voorkeur dat u zich vooraf aanmeld. 
Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur via: 0297 561203.   
Niet aangemeld en toch naar de kerk? Kom gerust dan wordt ter plekke uw naam 
genoteerd. Echter, vol is vol. 
 

Bij binnenkomst:  
Er wordt u gevraagd: 
- Bent u gezond? Hoesten, koorts?   
- Uw naam  
- U wordt gevraagd uw handen te reinigen (is aanwezig)  
- U wordt verteld waar u mag gaan zitten 
Er is gekozen om degene die samen komen in het middenschip te laten plaatsnemen. 
 

Tijdens de viering: 
Het is niet toegestaan mee te zingen  Elkaar de hand geven bij de vredeswens kan niet. 
 

Collecte:  
Dit gebeurt niet op de gebruikelijke manier, u wordt gevraagd bij het verlaten van de 
kerk uw gave in de daarvoor bestemde collectebus te doen of met een tikkie. 
 

Communie delen: 
We willen u verzoeken voordat u de bank verlaat uw handen nogmaals te reinigen 
Een vrijwilliger zal de parochianen bank voor bank uitnodigen naar voren te komen. 
De looproute is zoals we gewend zijn. 
De priester zal vanachter een hoestscherm met een hostiegrijper (pincet) u de 
communie aanreiken. 
U mag de hostie op uw hand ontvangen of op een mooi wit zakdoekje, of in een 
communiedoosje (pyxis) of in het bakje wat hiervoor klaarstaat. (neemt u dit de 
volgende keer weer mee?) 
 

Verlaten van de kerk 
Ook nu zal de vrijwilliger u vragen bank voor bank de kerk te verlaten. 
Uiteraard zult u elkaar buiten treffen, maar houdt u dan alstublieft ook rekening met de 
1.5 meter afstand? 
Uiteraard zal het voor ons allen aanpassing vragen en dat moet wennen.  
Maar samen staan we sterk. We rekenen op u!   
 

Uw parochieteam 


