
Coronaversoepelingen

De bisschoppen hebben met ingang van 25 september de coronamaatregelen versoepeld. 

De 1.5 meter afstandsregel wordt in onze kerk losgelaten. Ook is aanmelding en registratie voor 
de vieringen niet meer nodig, de kerk is vrij toegankelijk. De RIVM-basisregels blijven van kracht: 
handen ontsmetten bij binnenkomst, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij 
klachten.  De kerkruimte wordt voor, tijdens en na de viering voldoende geventileerd. 
De wijwaterbakjes bij de ingang blijven nog leeg.

- Aanwezigen houden 'gepaste afstand tot elkaar' en rekening met de andere bezoekers. Gezinnen 
en mensen uit eenzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten.
- De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft van kracht.
- Er kan nog geen collecte gehouden worden tijdens de viering, daarvoor blijft de collectebus bij 
de uitgang beschikbaar. Ook kan met de uitgereikte QR-code digitaal een donatie gedaan worden.
- De communie mag behalve met het pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden 
uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd. Tongcommunie 
is niet toegestaan.

Het welkomstteam houdt toezicht en is gaarne bereid vragen te beantwoorden. Aanwijzigingen 
dienen zonder voorbehoud opgevolgd te worden. 

Koffie na de viering
Er kan koffie/thee geschonken worden na de viering. Bij voorkeur op het terras / in de tuin, in de 
zaal met de deuren geopend. Er zijn vaste zitplaatsen. De ruimte wordt na gebruik 15 minuten 
doorgelucht en gereinigd. Ook de toiletten en wastafel worden gereinigd. 

Koorzang
Koorzang is toegestaan met tussen elke zanger minimaal 1.5 meter en bij voorkeur in een 'zigzag-
formatie'. Kinderen tot en met 12 jaar zijn vrijgesteld van de 1.5 meter-maatregel. 
Bij repetities moet de ruimte vooraf, in pauzes en nadien minimaal 15 minuten doorgelucht 
worden. Een tijdelijke registratie van koorleden door presentielijsten is vereist voor eventueel 
bron- en contactonderzoek door de GGD.

Doop, huwelijk en uitvaart
Bovenstaande regeling geldt ook voor speciale vieringen. Rituele contactmomenten (aanrakingen)
tijdens doop, vormsel, ziekenzalving worden zoveel mogelijk beperkt. Bij een uitvaart kan weer 
besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits 
besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist. 

Een volledig overzicht op: 
https://www.rkkerk.nl/category/dossiers/uitgelicht-coronavirus/

Regeling geldt in ieder geval tot 1 november, of tot de overheid nieuwe wijziging aankondigt.
Hooglanderveen, 21-09-21
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