
Beste allemaal, 
 
Helaas moet ik weer bij u komen met vervelende corona beperkingen. We hadden allemaal 
zo gehoopt dat we het corona tijdperk achter ons konden laten, maar helaas is de realiteit 
anders.  
 
Zoals al verwacht hebben we gisteren vernomen dat de corona regels met ingang van 
vandaag weer aangescherpt worden. Dit heeft ook weer consequenties voor ons kerkelijk 
leven.  
Vanaf vandaag gelden de volgende maatregelen in onze gemeenschappen:   
 

• De groepsgrootte thuis is beperkt tot vier personen.  
Dit betekent dat we met onmiddellijke ingang niet meer koffiedrinken na de viering. 
Vergaderingen en andere bijeenkomsten met meer dan vier personen worden 
uitgesteld of digitaal gehouden.  

• De 1,5 meter in de kerken 
Het aantal parochianen wat in de kerk past op 1,5 is u bekend. In diverse kerken 
wordt dit aantal niet gehaald. Voor de kerken waar men wel tegen deze grens 
aanloopt, zal het vooral reserveren weer ingevoerd moeten worden.  
U weet in uw gemeenschap zelf of dit het geval is.  

• Communie uitreiken  
De voorgangers reiken de communie uit met gebruik van het spatscherm, met pincet, 
etc.  

• Lector/voorganger 
De lector en voorganger gebruiken zo mogelijk niet dezelfde microfoon. Lector 
gebruikt de ambo, voorganger het altaar.  
In een aantal kerken is een erg kleine sacristie waar de 1,5 meter niet gehandhaafd 
kan worden. Spreek daar goed af wie daar aanwezig is en/of laat de voorganger zich 
eventueel omkleden in een andere ruimte.  

• Zingen 
Hierover is nog niets bekend gemaakt in de persconferentie, maar uit het oogpunt 
van voorzichtigheid raden wij aan om samenzang weer te schrappen en cantores de 
voorzang te laten verzorgen,  op 1,5 meter en in zigzag opstelling.  

• Ventilatie 
De allerbelangrijkste maatregel en punt van aandacht is en blijft de ventilatie in onze 
kerken. Wilt u daar zorgvuldig naar kijken. 
 

Verder blijft u thuis als u verkouden bent of griepachtige verschijnselen heeft, houdt u 
afstand en draagt u een mondkapje bij verplaatsen, zoals dit afgelopen week al bekend 
gemaakt is door de bisschoppen. 
 
Op dit moment is nog niet bekend of de bisschoppen ook aan scherpere maatregelen 
werken. Zodra wij dit weten, zullen we u dit in ieder geval laten weten.  
Blijf voorzichtig en pas goed op uzelf en op uw naasten. 
 
Verder wens ik u ondanks alle maatregelen toch een fijn weekend.  
Lizzy Beenhakker 


