
Versoepelingen voor het kerkbezoek per 25 september 

Vandaag, op 21 september hebben de bisschoppen nieuwe richtlijnen gegeven. 

Wij volgen deze en geven nog wat wenken voor de parochie van de HH. Petrus en Paulus. 

De bisschoppen staan weer toe: 

* Alle plaatsen in de kerkgebouwen te benutten mits verstandig en met goede ventilatie 

* Zonder opgave, registratie of ‘coronapas’ naar de kerk te komen 

* Communie met de hand uit te reiken (of met pincet/tenaculum - lepel/kochliarion) vanachter een scherm  

   op de hand of corporale op de hand 

* Mee te zingen 

* Dat de volledige koren zingen mits met 1.5 meter afstand in zigzagformatie 

 

Wat dus nog gevraagd wordt: 

* Goede ventilatie in de kerkgebouwen, voor en na de vieringen/bijeenkomsten en waar mogelijk ook tijdens 

* Geen handen geven (ook niet bij de vredeswens), in de ellenboog hoesten/niezen en bij klachten thuis blijven 

* Geen wijwater in de bakjes 

* Niet rondgaan met collecteschalen of deze doorgeven 

* Bij Communie uitreiken het scherm te blijven gebruiken 

* Niet op de tong de Communie te ontvangen, maar eventueel een eigen corporale op de hand te gebruiken 

* Bij de koren de 1.5 meter aan te houden in zigzag formatie 

Wat wij er voor onze parochie aan toevoegen is: 

* Desinfecteren van de handen bij binnenkomst  

* Niet te dicht bij elkaar gaan zitten, bijv. één zitplaats leeg te laten tussen personen / huishoudens en de  

   tussenbanken nog vrij te laten (als dat met het aantal kerkbezoekers haalbaar is) 

* Mogelijk in een gedeelte van het kerkgebouw voorlopig de 1.5 meter-markeringen én afstand te  

   handhaven voor wie zich daar meer op zijn gemak voelt 

* Het meezingen van harte maar niet ‘te hard’ te doen 

* Degenen die Communie uitreiken de handen vooraf desinfecteren en indien nodig ook nog tijdens het 

   Communie uitreiken 

* Ook bij koorrepetities de 1.5 meter aan te houden in zigzag formatie 

Dank voor uw medewerking! 

Pastoraal Team en bestuur van de parochie HH. Petrus en Paulus, Leiden e.o. 

========== 

Enkele citaten uit het bericht van de bisschoppen: 

“Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om met elkaar rekening te houden zowel bij het kiezen van een plaats als 

bij het lopen door de kerk.” 

 

“De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op 

corona blijft bovendien gehandhaafd.” 

“Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van 

de Kerk.” 

“De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.” 

“De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er 

dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden 

zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, 

hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.” 

(Zie de volledige tekst op www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-laten-anderhalve-meter-regel-los-bij-voldoende-

ventilatie ) 
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