
Geen anderhalve meter meer bij voldoende ventilatie   

Samenzang en koorzang weer toegestaan 

 

Beste mensen van de geloofsgemeenschappen van parochie De 
Goede Herder, 

In vervolg op de versoepeling van maatregelen door het kabinet 
hebben de bisschoppen het protocol voor katholieke kerken 
aangepast. Dit nieuwe protocol gaat in per 25 september. In dit 
bericht vertalen wij deze nieuwe richtlijnen naar de dagelijkse praktijk in onze parochie. 

 

1 ½ meter en ventileren 

De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek wordt losgelaten, mits het kerkgebouw 
voldoende geventileerd kan worden. Dat betreft zowel het ventileren tijdens de viering als 
het luchten (spuien) voor en na afloop van de viering. 

Vooraf opgeven is niet meer nodig. Ook hoeven de aanwezigen niet meer geregistreerd te 
worden. 

 

Thuis blijven bij klachten 

Er wordt in de kerk geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd 
zijn. 

Wel wordt aan gelovigen uitdrukkelijk gevraagd om met elkaar rekening te houden, zowel bij 
het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. De dringende oproep om thuis te 
blijven bij klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd (ook voor wie 
wel gevaccineerd is). 

 

Koorzang en samenzang 

Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen in de kerk. Ook repetities moeten in de 
kerk plaatsvinden, en niet in een repetitielokaal. Voorwaarde is wel dat zij de regels van het 
RIVM voor koren volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter 
afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiek-
kader#extra-aandachtspunten-voor-koren-en-zangensembles. 

Samenzang wordt weer toegestaan, mits het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende 
geventileerd kan worden. 

 

Communie  

Bij de uitreiking van de communie blijft het communiescherm gehandhaafd. De 
tongcommunie is nog niet mogelijk. 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiek-kader#extra-aandachtspunten-voor-koren-en-zangensembles
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiek-kader#extra-aandachtspunten-voor-koren-en-zangensembles


Basisregels blijven gelden 

De basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven 
en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes. 

Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel, maar wel in een goed te ventileren 
ruimte. 

Er wordt niet gesprenkeld met wijwater (behalve  bij de zegening van een overledene). 
Wijwaterbakjes blijven nog leeg. (Wel kan wijwater in flessen worden meegegeven voor 
gebruik thuis.) 

Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden: niet met het doorgeven van 
collectemandjes, maar via een collecteschaal of collectebus bij de uitgang, een 
bankoverschrijving of via de GIVT-app. 

 

Vaccineren 

Wij sluiten ons aan bij de oproep van de bisschoppen aan om zich te laten vaccineren. Wij 
willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep 
doen. Vaccineren is een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor 
alle volkeren. 

 

Dankbaar maar alert 

Wij zijn blij en dankbaar dat er meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Graag 
willen wij alle vrijwilligers bedanken die het in deze tijd mogelijk maken dat de kerken weer 
geleidelijk en veilig opengaan. 

Wel blijven wij alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom 
vragen wij ieder zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Pastoraal team, 21 september 2021 


