Corona-informatiebrief 29 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, 29 november 2021
Beste medeparochianen,
Tijdens de persconferentie van 26 november jl., zijn aanvullende strengere maatregelen bekend
gemaakt met als doel het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van
de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag
sterk te verminderen. We willen solidair zijn met de samenleving én gehoor geven aan de dringende
oproep van zowel minister Grapperhaus als premier Rutte aan de kerken.
Hieronder informeren we jullie over de aanvullende maatregelen die in ieder geval gelden tot 19
december 2021.
Zaterdagavondvieringen komen te vervallen
De zaterdagavondvieringen op 4, 11 en 18 december gaan niet door. Op zondagmorgen 5, 12 en 19
december zullen de vieringen in Zeist, Achterveld en Putten via livestream worden uitgezonden. De
aanvangstijden van deze vieringen zijn te vinden op onze websites.
Registreren voor een viering of bijeenkomst
Het heeft één locatie heel veel tijd gekost om gelovigen die aanwezig waren bij een viering te
achterhalen, i.v.m. een coronabesmetting van een bezoeker. Daarom verzoeken wij jullie om, zowel
bij vieringen als bij andere bijeenkomsten (voor zover deze fysiek plaatsvinden), de aanwezigen te
registreren.
Na 17.00 uur geen activiteit meer in onze kerken en parochiecentra
• Koorrepetities
Met ingang van vandaag, maandag 29 november, moeten koorrepetities om uiterlijk 17.00 uur
zijn afgelopen.
•

Vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen zoals concerten
Vergaderingen en bijeenkomsten vinden zoveel mogelijk online plaats. Indien het toch gewenst is
om fysiek bij elkaar te komen, dan zijn deze vergaderingen/bijeenkomsten om 17.00 uur
afgelopen. Ook evenementen en concerten zijn om 17.00 uur geëindigd.

•

Pastorale gesprekken, rouwgesprekken en avondwake
Voor pastorale gesprekken en rouwgesprekken die echt niet overdag of online kunnen
plaatsvinden, mag ’s avonds een afspraak worden gemaakt. Het komt nauwelijks meer voor maar
een avondwake na 17.00 uur kan voorlopig doorgaan.

Kerst
Het is op dit moment nog niet duidelijk of de vieringen op kerstavond doorgang kunnen vinden. We
begrijpen dat het, vanwege alle voorbereidingen, fijn is wanneer hier zo snel mogelijk uitsluitsel over
komt. Hierover hopen wij jullie spoedig te kunnen informeren.
Houd moed en het Licht brandend in deze Adventstijd.

Pastoor Harrold Zemann

