Dertig gelovigen in de kerk en dringend advies om mondkapje te dragen in kerk
In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er
meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn
oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan
religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.
De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen
en de grote risico’s van COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van
de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen
van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen
constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in
0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede
Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het
bestaande protocol noodzakelijk.
De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug
te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief
bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van
kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen
van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn
bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht
eist.
Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle
vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:
- Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.
- Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen volgens de
richtlijnen van de overheid dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de Heilige
Communie wordt afgedaan.
Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:
- Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang
door kinderen.
- Samenzang is niet toegestaan.
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Allerzielen 24-25 oktober en 31 oktober-1 november
De aanvullingen zijn ook van kracht in alle parochies van de parochiefederatie Maasdorpen.
Dit houdt in dat met betrekking tot de Heilige Missen en Allerzielenvieringen de contactpersoon
in de parochies afhankelijk van het aantal dertig eerst alle familieleden van overledenen met
een kerkelijke uitvaart in het afgelopen jaar zullen mogen uitnodigen om deel te nemen aan de
Heilige Mis en het Lof en, voor zover blijkt dat voldoende ruimte beschikbaar is, ook anderen.
Na het lof vindt de zegening van de graven plaats zonder gelovigen. Na de zegening kunnen
alle familieleden met inachtneming van de afstandsregel van 1,5m naar de graven gaan. Als u
niet in de kerk aanwezig mag zijn, komt u gerust later op de dag naar het kerkhof. God waardeert
uw bezoek.
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