Corona-informatiebrief 14 oktober 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, 13 oktober 2021

Beste medeparochianen,
In de vorige corona-informatiebrief, d.d. 23 september 2021, hebben we u geïnformeerd over enkele
versoepelingen. In deze brief komen daar nog een paar versoepelingen bij en brengen we een aantal
huidige maatregelen opnieuw onder de aandacht. Eerdergenoemde maatregelen die nu niet worden
gewijzigd, blijven van toepassing.
Basisregels Rijksoverheid blijven van kracht
We zijn blij dat activiteiten in de parochie weer doorgaan en aanmelden voor een viering niet meer
hoeft. We kunnen alleen samenkomen als het veilig kan, als we rekening houden met elkaar, ook met
de kwetsbaren onder ons. Houd u daarom aan de basisregels van de Rijksoverheid.

1. LITURGIE
Parochiële voorgangers mogen weer voorgaan in woord- en communievieringen
Met ingang van vandaag mogen parochiële voorgangers weer voorgaan in woord- en
communievieringen. In coronatijd zijn er mooie vormen van gebedsvieringen ontstaan, we hopen dat
we ook die blijven koesteren.
Communiescherm wordt vervangen door mondkapje/gelaatscherm
Het communiescherm hoeft niet meer gebruikt te worden, dank aan alle vrijwilligers die in de
afgelopen periode op passende wijze het communiescherm hebben klaargezet.
Degene die de communie uitreikt draagt een mondkapje of gelaatsscherm. Een vrijwilliger kan de
pastor, onder dezelfde voorwaarde, assisteren.
Het communiescherm moet wel worden bewaard, al hopen we natuurlijk met u dat we het niet meer
nodig zullen hebben.

VERVOLG LITURGIE
Pincet en desinfecteren handen
De communie kan, behalve met het eucharistisch pincet, ook met de, vooraf gedesinfecteerde, hand
worden uitgereikt. Hiervoor staat er een hygiënepompje op het altaar of de credenstafel.
Er zijn misschien parochianen die de communie alleen via de pincet willen ontvangen. Om aan deze
wens tegemoet te komen, zal de voorganger de pincet bij ‘de hand te houden’ (bijv. in de
hostieschaal of op het altaar). Een kelkdoekje onder in de hostieschaal blijft daarom nodig.
Tongcommunie niet toegestaan
De tongcommunie is 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.
Voorgangers dekken ciborie op het altaar af
Zowel bij een eucharistieviering als bij een woord- en communieviering zorgt de voorganger ervoor
dat de hostieschaal/ciborie is afgedekt tijdens het spreken.
We schudden nog geen handen
De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft voorlopig gehandhaafd.
Vieringen in tehuizen
Als er weer vieringen gehouden mogen worden in de zorgcentra, dan gelden hiervoor alle
bovengenoemde bepalingen/afspraken.
‘Nood’viering in geval de pastor niet kan komen
We gaan het herfstseizoen en straks de winter in. Het kan voorkomen dat de voorganger op het
laatst moet afzeggen vanwege verkoudheidsklachten. We vragen aan de pastoraatsgroepen om
ervoor te zorgen dat er een gebedsviering/woord- en communieviering in de sacristie klaarligt.

2. KOREN
Regels voor koren versoepeld, maar draag zorg voor de kwetsbaren
De Rijksoverheid heeft de regels voor koren versoepeld. Zowel de 1.5m afstand als de
zig-zag-formatie zijn niet meer nodig. We willen de koren nadrukkelijk vragen verstandig beleid te
voeren, omdat er onder de koorleden ook mensen zijn die vallen onder de zogenaamde
risicogroepen. Voor deze groepen gelden aanvullende adviezen.

3. KERKGEBOUWEN EN PAROCHIECENTRA
Ventileren
Voor, tijdens en na de vieringen, koorrepetities en bijeenkomsten in kerken en parochiecentra moet
de ruimte goed geventileerd worden.
Luchtverwarming staat uit
De gewone verwarming (middels radiatoren) mag tijdens vieringen, koorrepetities of andere
bijeenkomsten aan staan, luchtverwarming staat tijdens al deze bijeenkomsten uit.

4. PASTORAAT
Huisbezoek en communie thuis
Bij een huisbezoek adviseren wij de vrijwilligers van tevoren aan de familie te vragen de kamer goed
te ventileren. Waar huisbezoek niet veilig kan plaatsvinden, kan men gebruik maken van een
parochiecentrum.
De vrijwilliger die de communie thuis uitreikt draagt een mondkapje en heeft de handen vlak voor
het uitreiken van de communie gedesinfecteerd.

Dank voor de communicatie
We vertrouwen erop dat de pastoraatsgroepen en de contactpersonen voor de koren en kosters
deze informatiebrief verspreiden onder respectievelijk de werkgroepen, koorleden en kosters. Alvast
hartelijk bedankt daarvoor.
Zijn er vragen of is er overleg nodig, neem dan gerust contact op met Maico Kramer (bestuurslid
gebouwen, in coronatijd voor beide parochies), m.kramer132@chello.nl.

Met vertrouwen en goede moed gaan we op de ingeslagen weg verder. Heel hartelijk bedankt voor
alle goede zorgen. Vrede en Gods zegen,

Pastoor Harrold Zemann

