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Verdere versoepelingen vanaf 25 februari 
Behoedzaamheid blijft nodig 

 
Beste mensen van de geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder, 

Een maand geleden konden wij enige versoepelingen van de corona-maatregelen aankondigen. 
Wij zijn verheugd dat wij nu, precies 2 jaar na het begin van de corona-pandemie in ons land, 
opnieuw versoepelingen kunnen melden. In vervolg op de persconferentie van het kabinet, 
hebben de bisschoppen het protocol voor de rooms-katholieke kerk aangepast met ingang van 
25 februari. 

 

Voorzichtigheid blijft geboden 

Toch blijft enige voorzichtigheid nodig. De omikron-variant van het virus is weliswaar voor de 
meeste mensen niet zo schadelijk, maar kwetsbare personen kunnen er toch nog echt ziek van 
worden. Het vastgestelde aantal besmettingen neemt wel af, maar het is nog steeds een groot 
aantal mensen dat dagelijks besmet raakt. 

Daarom blijft het belangrijk de basisregels te volgen: thuis blijven bij verkoudheid, goede 
hygiëne en geen handen schudden. Een goede ventilatie van onze kerken en van zaalruimte 
voor bijeenkomsten is een blijvend aandachtspunt. 

 

Anderhalve meter en mondkapjes niet meer verplicht 

Bij bezoek aan de kerk is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen, ook niet  bij het 
lopen door de kerk. Ook is het niet meer verplicht om 1½ meter afstand te houden. Dat maakt 
het, met name in kleinere kerken, mogelijk om meer mensen bij een viering toe te laten. Ook is 
vooraf reserveren niet meer nodig, omdat het aantal kerkgangers niet meer beperkt is. 

Wij bevelen echter aan om, wanneer dat gezien het aantal kerkgangers mogelijk is, toch enige 
afstand van elkaar te houden. Waar het, gezien de omvang van de kerk, niet voor ieder 
mogelijk is om onderling afstand in acht te nemen, vragen wij om enige plaatsen vrij te houden 
voor mensen die, vanwege hun kwetsbare gezondheid, afstand willen blijven houden tot 
andere personen. 

 

Nog geen hand geven; collecte bij de uitgang 

Vanwege het besmettingsrisico door handcontact mag bij de vredewens nog geen hand 
gegeven worden aan andere kerkgangers. 

Ook kan de collecteschaal nog niet aan elkaar worden doorgegeven. Daarom blijft de collecte 
voorlopig nog bij de uitgang plaatsvinden. 

 

Communie zonder pincet; voorlopig nog wel communiescherm 

Bij het uitreiken van de communie hoeft geen gebruik meer gemaakt te worden van een pincet. 
Wel moet degene die de heilige communie uitreikt tevoren de handen goed ontsmetten met 
desinfectiegel. Vooralsnog blijft bij de communie-uitreiking het communiescherm in gebruik. 
Waar dit niet mogelijk is draagt degene die de communie uitreikt een KN95 mondkapje. 
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Wij hopen in de komende periode, wanneer het aantal besmettingen verder afneemt, ook het 
communiescherm buiten gebruik te kunnen stellen. 

De tongcommunie is nog niet mogelijk, omdat hiervoor een afzonderlijke plaats van communie-
uitreiking verreist is. Wanneer deze extra voorzorg niet meer nodig is, zullen wij ook weer de 
gelegenheid geven om de heilige communie op de tong te ontvangen. 

 

Askruisje en wijwater 

Het askruisje wordt komende Aswoensdag nog niet gegeven door met de duim een kruisje met 
as te maken op het voorhoofd, maar door as te strooien op het hoofd. Degene die de as oplegt 
draagt een KN95 mondkapje. 

In de liturgie kan weer wijwater gesprenkeld worden. Voorlopig blijven de wijwaterbakjes bij de 
ingang van de kerk nog leeg, totdat het aantal besmettingen verder afneemt. 

 

Bijeenkomsten en koffiedrinken; koorrepetities 

Het is weer mogelijk na vieringen elkaar te ontmoeten en koffie te drinken. Om besmetting te 
voorkomen bevelen wij vooralsnog wel aan koffie, thee en eventuele andere consumpties op 
de plaats te serveren. Ook vragen wij om op de gekozen plaats te blijven zitten en niet door de 
zaal te gaan lopen. 

Bij bijeenkomsten, bijvoorbeeld voor catechese, en bij vergaderingen hoeft geen 1½ meter 
afstand meer te worden gehouden; ook is een mondkapje niet meer verplicht. Wij bevelen wel 
aan om op de eenmaal gekozen plaats te blijven zitten, zoals ook bij het koffiedrinken. 

Koorrepetities vinden voorlopig nog in de kerk plaats en niet in een repetitielokaal, omwille de 
zorgvuldigheid. 

Wij hopen in de komende periode, wanneer het aantal besmettingen verder afneemt, ook deze 
maatregelen los te kunnen laten. 

 

Verheugd, maar wel behoedzaam 

Wij zijn verheugd dat het kerkelijk leven voor een nog groter deel kan worden hervat. Toch is 
de enige voorzichtigheid op zijn plaats, omdat de pandemie nog niet voorbij is. In het bijzonder 
vragen wij om behoedzaam te zijn in de omgang met mensen met een kwetsbare gezondheid. 
Respecteer het als iemand afstand wil houden of een mondkapje wil dragen. Iedereen moet 
veilig naar de kerk kunnen gaan om de liturgie te vieren 

Graag spreken wij hier nogmaals onze dank uit voor alle vrijwilligers die tijdens deze corona-
crisis het kerkelijk leven voor zover mogelijk gaande hebben gehouden. Wij hopen in een 
volgend bericht verdere versoepelingen aan te kunnen kondigen. 

Met vriendelijke groet, 
 
Pastoraal team, 23 februari 2022 


