Corona-informatiebrief 23 november 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 november 2021
Beste medeparochianen,
We hadden allemaal verwacht dat het intussen beter zou gaan met corona in ons land. Helaas is het
tegendeel waar. Vorige week werd het hoogste aantal besmettingen sinds het begin van de
pandemie geregistreerd: ruim 23.000. De ziekenhuizen zijn overbelast, geplande zorg moet worden
afgeschaald, er is veel uitval onder zorgpersoneel. We willen er als parochie aan helpen bijdragen het
virus terug te dringen en de zorg niet verder te belasten. Ook willen we voorkomen dat we onze
kerken en parochiecentra moeten sluiten zoals een jaar geleden, daar zit niemand op te wachten. In
deze brief informeren we jullie over aanvullingen op de maatregelen.

1. ALGEMEEN
Aanmelden voor een viering?
Inmiddels is de 1,5 meter afstand opnieuw een wettelijke maatregel geworden. Dank aan alle
locatieraden, die het weer mogelijk gemaakt hebben onze kerken op 1,5 meter in te richten. We
adviseren de coronateams om mensen weer te placeren als het niet duidelijk is waar men mag zitten.
Daar waar meer mensen worden verwacht dan de maximale capaciteit op 1,5 meter afstand, is
vooraf aanmelden nodig. Registreren hoeft niet.
Tijdelijk binnen geen koffiedrinken en gezamenlijke maaltijden
Het samen koffiedrinken na een viering en het samen eten is een moment van ontmoeting, velen
zien daar een week naar uit. Helaas kan het samen koffiedrinken en/of eten binnen voorlopig niet
doorgaan.
Evenementen
Voor het organiseren van evenementen zijn regels opgesteld door de rijksoverheid. We verwijzen
hiervoor naar de website www.rijksoverheid.nl .
Uitvaartgesprekken in parochiecentrum
We mogen maximaal 4 gasten per dag ontvangen. Dat kan betekenen dat het uitvaartgesprek beter
in het parochiecentrum kan plaatsvinden dan bij mensen thuis.

Ontmoetingen beperken
Het thuiswerkadvies is aangescherpt: ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’. We adviseren
pastores en vrijwilligers zoveel mogelijk online te werken en waar dat niet kan of wenselijk is de
bijeenkomst of vergadering te verplaatsen naar het kerkgebouw of deze op te schorten.

2. CORONATOEGANGSBEWIJS
Er is veel te doen over de coronatoegangsbewijzen ofwel de QR-codes/coronapas. Hieronder geven
we weer hoe wij er als parochie mee omgaan. Bij gebruik van kerk/parochiecentrum moeten de
basismaatregelen in alle gevallen in acht worden genomen.
Géén coronatoegangsbewijs is nodig:
• voor het bijwonen van een viering (eredienst), welke viering dan ook;
• voor koorrepetities in het kerkgebouw en voor koorzang tijdens een viering. De zangers
houden 1.5 meter afstand tot elkaar en staan in zigzagformatie;
• voor alle kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in het parochiecentrum of kerkgebouw.
Wél is er een coronatoegangsbewijs nodig:
• voor koorrepetities die niet in een kerkgebouw plaatsvinden. De zangers houden 1.5 meter
afstand tot elkaar en staan in zigzagformatie;
• voor gebruik van kerk of parochiecentrum door derden of voor activiteiten die niets met
geloof te maken hebben.
De locatieraad is verantwoordelijk voor het organiseren van het checken van het
coronatoegangsbewijs. De ‘coronacheck’ (app) is te downloaden in de Apple App Store en
Google Play Store.

3. VENTILEREN
In de zomermaanden ging het goed met ventileren, we begrijpen dat met deze koudere maanden
ventileren niet prettig is. Ook is het niet zo duurzaam. Toch is ventileren noodzakelijk voor een veilig
samenkomen. Voor en na een viering/bijeenkomst/koorrepetitie moet er gespuid worden én tijdens
een viering/bijeenkomst/koorrepetitie moet er ook voldoende ventilatie zijn. We willen jullie met
klem vragen ramen/deuren tegen elkaar open te zetten, zodat er voldoende trek is. Warme kleding is
dan nodig, maar dan kunnen we toch veilig samenkomen.

4. KERSTMIS
We krijgen al vragen of de vieringen op kerstavond doorgaan. Op dit moment is het te vroeg om hier
iets over te kunnen zeggen maar we zullen jullie op de hoogte houden.

Bedankt voor jullie medewerking. We vragen de locatieraden om deze informatie door te sturen naar
alle betrokken werkgroepen en vrijwilligers. Laten we met elkaar de schouders er onder zetten. We
zijn mensen van het Licht, ook in donkere en onzekere tijden als deze. Laten we bidden voor elkaar
en moed houden. Dat de Eeuwige ons daarin zegenen mag.

Pastoor Harrold Zemann

