Corona-informatiebrief 23 september 2021
Aan:
Alle leden van de pastoraatsgroepen
Alle leden van de locatieraden
Alle parochiële weekend- en uitvaartvoorgangers
Alle uitvaartwachten
Alle emeriti en assistenten
Alle contactpersonen van de koren
Alle contactpersonen van de kosters
De secretariaten van alle locaties

Zeist/Leusden, 23-09-2021

Beste medeparochianen,
Goed nieuws!
Gelukkig gaat het nu de goede kant op met de coronapandemie in ons land. De overheid heeft
versoepelingen aangekondigd die per 25 september 2021 ook consequenties hebben voor onze
kerken. Daarover informeren we jullie in deze brief.

KERKGEBOUWEN EN PAROCHIECENTRA
Anderhalve meter afstand wordt gepaste afstand
Het houden van anderhalve meter afstand is voor de kerken omgezet in een advies voor gepaste
afstand, mits er in het kerkgebouw ook vóór en tijdens de viering voldoende geventileerd kan
worden.
Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van
een plaats als bij het lopen door de kerk. Om de gastvrijheid te vergroten kan een gedeelte van de
kerk worden gereserveerd voor (kwetsbare) mensen die nog graag de 1.5 m. afstand willen bewaren.
Toegang tot onze gebouwen
Vooraf opgeven en registeren is niet meer noodzakelijk. Bezoekers van vieringen hoeven geen
coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de kerk. Er wordt ook
geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn. (Paus Franciscus noemt
vaccineren ‘een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.’)
Bij het binnengaan van de kerk/parochiecentrum dient iedereen zijn handen te desinfecteren.

Koffiedrinken en maaltijden liefst buiten, mag binnen
Op gepaste afstand kan er koffiegedronken worden, bij voorkeur buiten. Dit geldt ook voor het
samen nuttigen van een maaltijd.
Ventileren en schoonmaken
Hoewel het kouder gaat worden blijft het van belang om de kerk en/of parochiecentrum vóór, tijdens
en na het gebruik goed te ventileren en na gebruik schoon te maken. Denk daarbij ook aan de
toiletten. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de locatie.

LITURGIE
Koren mogen weer zingen, samenzang is toegestaan
Samenzang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige
samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles
volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie),
ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.
Het gebruik van de GvL is weer toegestaan.
Uitreiken communie
Alleen pastores met een zending van de bisschop mogen voorgaan in woord- en communievieringen.
Dat geldt zowel voor de weekendliturgie, de doordeweekse liturgie als bij uitvaarten. We gaan ervan
uit dat dit een tijdelijke maatregel is.
Het uitreiken van de communie blijft zoals het is: met gebruik van pincet en het scherm. De
tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen
ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.
Misdienaars
De misdienaars kunnen weer worden ingezet en hun taken weer als normaal uitvoeren. Zij dienen
alvorens de gaven naar het altaar te dragen eerst de handen te desinfecteren.
Rituele contactmomenten beperken
Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel
mogelijk beperkt. Bij de vredeswens zullen nog géén handen worden geschud.
Biechten
Biechten kan, maar alleen in een goed te ventileren ruimte en nog niet in een biechtstoel.
Gebruik wijwater bij uitvaart mogelijk
De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd en de
wijwaterbakjes blijven nog leeg.
Bij een uitvaart kan vanaf dinsdag 28 september weer een besprenkeling van de kist bij de absoute
plaatsvinden, mits schoon en gewijd bronwater wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden
gebeurt en uitsluitend op de kist. Elke locatie kan vanaf dinsdag 28 september bij het centraal
secretariaat enkele flesjes met schoon en gewijd bronwater komen ophalen.
Collectes
Collectes blijven voorlopig nog middels een collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een
gift-app.

Processie en/of openluchtvieringen
Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg
zichtbaar zijn dient nog steeds de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden gevolgd.
Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover
tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.

PASTORAAT
Communie thuisbrengen door parochianen
Er zijn medeparochianen die om gezondheidsomstandigheden niet naar de kerk kunnen komen. De
behoefte van velen om de communie in deze gevallen thuis te ontvangen is voor ons een belangrijk
pastoraal aandachtspunt. Daarom kunnen vanaf nu parochianen vanuit een viering de communie
meenemen in een zogenaamde pyxis. (Mocht u er geen hebben dan kunt u bij het secretariaat van
uw geloofsgemeenschap informeren). De communie kan 1 op 1 gebracht worden: de bezoeker gaat
zelf niet te communie en de ontvanger haalt zelf de communie uit de pyxis.
Uitvaart- en pastorale gesprekken en achterwacht
Uitvaart- en pastorale gesprekken vinden bij voorkeur plaats in het parochiecentrum, tenzij thuis
gepaste afstand kan worden gehouden en goed kan worden geventileerd.

OVERIG
(Buitenlandse) bedevaarten
Bij (buitenlandse) bedevaarten volgen we de regels van de overheid. Bedevaartgangers die met
groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft gebruik van een mondkapje de regels van de overheid
t.a.v. openbaar vervoer.
Basisregels blijven van kracht
Natuurlijk spreekt het voor zich dat de basisregels nog van kracht blijven. Dat betekent: handen
wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor
voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

Dankbaar
Samen met de bisschoppen zijn we 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. We 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, ook naar hen die nog steeds 1.5 m. afstand willen blijven houden.
Voor vragen of overleg kan contact opgenomen worden met Maico Kramer (bestuurslid gebouwen,
in coronatijd voor beide parochies), m.kramer132@chello.nl.
Als pastoraal team en parochiebesturen van Sint Maarten en Sint Lucas gaan we met goede moed
het nieuwe seizoen in. Een hartelijke groet en heel graag tot ziens!

Pastoor Harrold Zemann

