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Vieringen met zang en bijeenkomsten - ook ’s-avonds – weer mogelijk 

Basismaatregelen en 1½ meter blijven van kracht 
 
Beste mensen van de geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder, 

Bijna 2 jaar bevinden wij ons in een crisissituatie door de corona-pandemie. Onze 
mogelijkheden om samen te komen worden beperkt door preventie-maatregelen. Naast de 
reeds geldende maatregelen moesten wij in december nieuwe beperkingen afkondigen 
vanwege de dreiging van de omikron-variant van het corona-virus. 

Gelukkig kunnen wij nu weer enige versoepelingen melden. In vervolg op de persconferentie 
van het kabinet, afgelopen dinsdag, hebben de bisschoppen het protocol voor de rooms-
katholieke kerk aangepast. In één keer wordt veel meer mogelijk. Wel is het belangrijk de 
basisregels zorgvuldig na te leven, omdat de omikron-variant weliswaar minder ziek maakt, 
maar ook veel besmettelijker is. 

 

Vieren met meer mensen, maar wel op 1½ meter 

De beperking van het aantal kerkgangers tot maximaal 50 personen vervalt. Toch mogen wij 
niet onbeperkt mensen toelaten tot onze kerken. Het aantal kerkgangers wordt beperkt door 
de grootte van het kerkgebouw, zodanig dat alle aanwezigen (behalve leden van eenzelfde 
gezin) op 1½ meter afstand van elkaar kunnen plaatsnemen. Dit geldt voor alle vieringen, ook 
bij uitvaarten. 

Vooraf reserveren blijft verplicht wanneer er meer kerkgangers verwacht worden dan de 
capaciteit van de kerk op 1½ meter. 

Daarnaast is voor deze opschaling vereist dat de ventilatie van het kerkgebouw goed 
functioneert. Ventilatie tijdens een viering of activiteit en doorluchten vooraf en na afloop is 
nog steeds essentieel om besmettingen te voorkomen. 

Ontmoetingen na afloop van de vieringen (‘koffiedrinken’) zijn nog niet toegestaan. 

 

Koorzang en samenzang onder voorwaarden weer mogelijk 

Het aantal koorzangers in een viering hoeft niet meer beperkt te blijven tot maximaal 4 
personen. Wel is het belangrijk dat de koorzangers op 1½ meter afstand van elkaar in zigzag-
opstelling plaatsnemen. 

Ook samenzang is weer toegestaan. Ook hierbij geldt dat de aanwezigen op 1 ½ meter afstand 
van elkaar plaatsnemen. 

Koorrepetities mogen alleen in de kerk plaatsvinden, niet in een repetitielokaal. Daarvoor 
gelden dezelfde regels als voor koorzang tijdens vieringen.  

 

Vieringen en andere bijeenkomsten tot 22.00 uur ’s-avonds 

De opschorting van vieringen en andere activiteiten na 17.00 uur vervalt. Voor vieringen, en 
ook voor alle andere bijeenkomsten geldt dat deze uiterlijk om 22.00 uur moeten worden 
beëindigd. 
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Vieringen na 17.00 uur worden in onze parochie weer hervat met ingang van zaterdag 29 
januari. 

Bij alle bijeenkomsten, variërend van catechese-bijeenkomsten tot vergaderingen, geldt dat 
iedereen moet plaatsnemen op 1½ meter afstand van elkaar, en dat alle basisregels moeten 
worden nageleefd. 

 

Zorgvuldig naleven van basisregels 

Deze versoepelingen zijn alleen mogelijk wanneer iedereen de basisregels zorgvuldig naleeft, 
zowel in de kerk als in een zaal of in een pastorie. 

Wie klachten heeft die kunnen wijzen op een mogelijke corona-besmetting, moet thuis blijven. 
Iedereen houdt 1½ meter afstand van elkaar (behalve gezinsleden). Zodra u gaat lopen doet u 
een medisch mondkapje op, totdat u weer gaat zitten. Wij vragen u regelmatig uw handen te 
wassen of te desinfecteren met handgel. 

Wij bevelen aan om voor deelname aan een viering of een bijeenkomst een zelftest te doen. 

De uitreiking van de communie blijft plaatsvinden met een communiescherm en een pincet. U 
wordt gevraagd tevoren uw handen te ontsmetten. Tongcommunie is nog niet toegestaan. 

 

Verheugd, maar waakzaam 

Wij zijn verheugd dat het kerkelijk leven weer voor een groot deel kan worden hervat. Daar 
hebben wij naar uitgezien: met meer mensen samen vieren; samen zingen als koor en in de 
kerk; samen aan tafel in plaats van digitaal contact. 

Toch is de nodige waakzaamheid op zijn plaats, omdat het aantal besmettingen wel toeneemt. 
Weliswaar worden de meeste mensen minder ziek door de omikron-variant. Wij moeten echter 
voorzichtig blijven, omdat kwetsbare personen nog steeds ernstig ziek kunnen worden door het 
virus. 

Wij spreken hierbij onze dank uit voor alle vrijwilligers die, ondanks beperkingen, het kerkelijk 
leven voor zover mogelijk gaande hebben gehouden – en die dat in de komende tijd willen 
blijven doen. 

Met vriendelijke groet, 
 
Pastoraal team, 26 januari 2022 


