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ALGEMEEN
Alle volgende maatregelen dienen door alle betrokkenen nageleefd te worden.
o

hygiëne - hoesten en niezen in elleboog, maak gebruik van papieren zakdoekjes

o

gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven

§ Binnen de context van de zeven sacramenten en de cultische handelingen zoals zondagdienst voor
de kinderen en begrafenisrituelen merken wij geestelijken en ministranten aan als werkend in
contactberoepen, waarbij deze ook handelingen mogen verrichten zonder de anderhalve meter te
handhaven. Als voorzorg wassen zij ook voor en na elke cultische handeling de handen.

ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN
§ De zondagsdienst voor de kinderen vindt een kwartier eerder plaats dan gewoonlijk. Hierdoor kan
gegarandeerd worden dat iedereen in rust naar huis heeft kunnen gaan voordat de mensen voor de
mensenwijdingsdienst aankomen.
§ Ook wordt de aanwezigheid van volwassenen in principe beperkt tot de ouders, grootouders en
wachters van de aanwezige kinderen. Uit voorzorg wassen de kinderen voorafgaand aan de dienst
de handen.

MENSENWIJDINGSDIENST
§ Deelnemers wordt voor de zondagen, waarop er vooraf een zondagdienst voor de kinderen is,
gevraagd niet eerder dan 15 minuten voor aanvang binnen te komen.
§ Het totale aantal aanwezigen wordt beperkt tot 25 huishoudens met een maximum van 40 mensen.
Dit is exclusief de geestelijken, ministranten en muzikanten. Mensen uit hetzelfde huishouden dienen
wel direct naast elkaar te zitten, zonder onderling de anderhalve meter afstand.
§ Enkel voor de diensten op zon- en feestdagen is het nodig om je vooraf aan te melden op de daartoe
bekendgemaakte wijze.
§ De plaatsen zijn vrij, waarbij mensen de anderhalve meter tot mensen naast, voor en achter je in
acht moeten nemen. Daar kan men elkaar ook op aanspreken.
§ Het is mogelijk om geheel uit vrije wil ter communie te gaan, in het bewustzijn dat de geestelijke
hierbij de anderhalve meter niet in acht kan nemen. Onderling blijft die afstand wel gelden. Hierom
telt een communierij maximaal 5 mensen. De aanloop gaat daarbij door het middenpad, terwijl de
route terug langs de zijkanten gaat. Behoud rust en neem de tijd om te voorkomen dat te veel
mensen samen naar voren bewegen terwijl het aantal van 5 al bereikt is.

§ Het is mogelijk om met enkele aanwezigen na afloop van de mensenwijdingsdienst op zondag na te
praten in de gemeentezaal. Dit kan voor zoveel mensen als er stoelen in de kring staan. Hierbij
wordt ernaar gestreefd om ook koffie en thee in zelfbediening te voorzien en afstand tot de anderen
in acht te nemen.

SAMENKOMSTEN IN DE GEMEENTEZAAL
§ In principe gaan alle geplande activiteiten door, mits de anderhalve meter afstand gewaarborgd kan
worden. Dat betekent een maximumaantal deelnemers van 25 in de gemeentezaal. Er kan in overleg
met de geestelijken voor gekozen worden activiteiten te verplaatsen naar de cultusruimte. In dat
geval geldt hetzelfde maximum als voor de mensenwijdingsdienst, van 25 huishoudens die als één
geteld kunnen worden, met een maximum van 40 mensen.

OVERIGE
§ De toiletten kunnen enkel bij “hoge nood” gebruikt worden. Iedere gebruiker wordt gevraagd om na
gebruik, naast de handen, ook de toiletbril en deurklink te reinigen.
§ Zorgen, vragen of ideeën met betrekking tot het coronaprotocol zijn altijd welkom en kunnen bij het
bestuur aangedragen worden, bijvoorbeeld via een e-mail.
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