Aantal kerkgangers naar 15 % van het aantal zitplaatsen
In de meeste kerken maximaal 50 personen op 1½ meter
Beste mensen van de geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder,
Afgelopen maand spraken wij de hoop uit dat op korte termijn een nieuwe versoepeling van de
coronapreventie-maatregelen voor de kerken mogelijk zouden zijn. Inmiddels zet de daling van het
aantal besmettingen door, mede doordat steeds meer mensen worden gevaccineerd. Wij kunnen
u nu meedelen dat de bisschoppen, in reactie op de algemene versoepelingen door het kabinet
per 5 juni hebben besloten het maximaal aantal kerkgangers te verhogen.
Voor de meeste kerken gaat het vanaf 5 juni om maximaal 50 personen, mits de onderlinge
afstand van 1½ meter aangehouden kan worden.. Kerken met minstens 500 zitplaatsen mogen per
viering 15 % van het aantal zitplaatsen bezetten. Voor de Liduinabasiliek betekent dat een
maximum van 75 kerkgangers per viering.
De andere basisregels zoals vooraf reserveren, de wijze van communie uitreiken, hygiëne en het
dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.
De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni a.s. nog niet. Dit betekent dat voorlopig
de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen
tot maximaal 12 jaar kan hierop een uitzondering gemaakt worden.
In beperkte mate kunnen weer bijeenkomsten worden gehouden. Daarbij gaan wij uit van het
maximaal aantal bezoekers dat men per huishouden mag ontvangen. Vanaf 5 juni is het in onze
parochie mogelijk bijeenkomsten met maximaal 10 personen te houden. Daarbij is het wel
belangrijk de onderlinge afstand van 1 ½ meter aan te houden, de handen te ontsmetten en de
zaalruimte goed te ventileren.
Eveneens in beperkte mate is pastoraal bezoek weer mogelijk, met in achtneming van alle
hygiëne-maatregelen.
Wij beseffen dat de reacties van parochianen op deze versoepeling van maatregelen uiteenlopend
zal zijn. Sommigen kunnen bijna niet wachten totdat er weer meer mogelijkheden voor
ontmoeting zijn. Anderen voelen nog steeds een grote vrees voor besmetting met het coronavirus,
en mijden daarom veel contacten. Wij hopen dat in de komende maanden het weer mogelijk
wordt om op een normale manier als geloofsgemeenschap samen te komen .
Graag willen wij alle vrijwilligers bedanken die in deze tijd de contacten in de parochiegemeenschap gaande houden, en die een verdere heropening van onze kerken mogelijk maken.
Wij hopen voor het einde van juni meer versoepelingen te kunnen melden. Dat zal uiteraard
afhangen van het verloop van het aantal besmettingen.
Met vriendelijke groet,
Pastoraal team

