Corona-informatiebrief 5 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, 5 november 2021

Beste medeparochianen,
Met ingang van morgen, zaterdag 6 november, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle
verspreiding van het COVID-19 virus af te remmen. De beide parochies nemen hierin hun
verantwoordelijkheid en zullen opnieuw enkele voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Zo willen
we bijdragen aan het terugdringen van het virus, de kwetsbaren beschermen en de
zorgmedewerkers ontlasten.
We beseffen dat het kort dag is om onderstaande maatregelen dit weekend al geregeld te hebben,
maar we hopen dat het in de loop van volgende week in orde is. Als er hierbij ondersteuning nodig
is, horen wij dat graag.

1. ALGEMEEN
Basisregels
We moeten opnieuw aandacht vragen voor het naleven van de basisregels:
• Houd 1,5 meter afstand van anderen
• Was vaak en goed je handen
• Blijf thuis bij klachten en laat je testen
• Zorg binnen voor frisse lucht door voldoende ventilatie
1,5 meter is een veilige afstand in onze kerken en parochiecentra
In de kerken wordt het advies “geef elkaar de ruimte” aangescherpt naar “1,5 meter is een veilige
afstand, bescherm jezelf én anderen”. In onze kerkgebouwen en parochiecentra houden we weer 1,5
meter afstand tot elkaar. Dat betekent dat locatieraden hun mensen vragen alle ruimtes weer op
deze afstand in te richten. Daar waar meer mensen worden verwacht dan de maximale capaciteit op
1,5 meter afstand is vooraf aanmelden nodig (vieringen en bijeenkomsten).

Koffiedrinken, maaltijden en bijeenkomsten
Samen koffiedrinken na een viering, of maaltijd houden met elkaar, kan alleen indien we 1,5 meter
afstand van elkaar kunnen houden. Dat geldt ook voor het samenkomen van werkgroepen.
Mondkapjes worden weer gedragen
Bij binnenkomst in de kerk of in parochiecentra, evenals bij verplaatsingen in de ruimte, dragen we
een mondkapje. Op de zitplaats mag het mondkapje af. Bij het ter communie gaan hoeft het
mondkapje niet op, maar geven we elkaar de ruimte en houden we 1,5 meter afstand van elkaar.
Handen desinfecteren
In de kerken en parochiecentra moeten desinfectiemiddelen zichtbaar aanwezig zijn.
Ventileren
Wees alert op voldoende en regelmatige toevoer van frisse lucht in ruimtes waar mensen bijeen
komen. De gewone verwarming mag aan, maar zoals bekend moet de luchtverwarming tijdens de
vieringen zijn uitgezet.

2. LITURGIE
Communieschermen worden weer gebruikt
De voorgangers (pastores en parochiële voorgangers) zullen weer achter een communiescherm de
communie uitreiken. Hiervoor kan het liturgisch pincet gebruikt worden, maar de hostie mag ook
met de vooraf gereinigde hand worden uitgereikt. Bij het uitspreken van ‘lichaam van Christus’
draagt de voorganger een mondkapje.
Goed reinigen van de ambo
Zowel de voorganger als de lector mogen gebruik maken van dezelfde microfoon en ambo. Als er
reinigingsdoekjes klaarliggen, kunnen zij zelf zorgdragen voor het tussentijds reinigen.
Het coronatoegangsbewijs
De overheid stelt vanaf a.s. zaterdag 6 november een coronatoegangsbewijs verplicht voor
koorleden van 18 jaar en ouder, bij deelname aan koorrepetities en uitvoeringen voor publiek.
Mogelijk heeft dit gevolgen voor de koorrepetities in onze kerken/parochiecentra. Zodra we hierover
concrete informatie hebben van het bisdom, zullen we jullie informeren. Tot die tijd houden ook
koorleden 1.5 meter afstand van elkaar en zingen zij in zigzagformatie.
Of een coronatoegangsbewijs nodig is voor overige activiteiten, is nog niet duidelijk.
Voor het bijwonen van een viering (eredienst), welke viering dan ook, mag er niet om een
coronatoegangsbewijs gevraagd worden.

3. EVENEMENTEN
St. Maartenspelen worden naar buiten verplaatst
Omdat deze bijeenkomsten niet alleen door kinderen maar ook door volwassenen (ouders en
grootouders) worden bezocht en er vanwege de aard van de samenkomst niet altijd de 1,5 meter
afstand kan worden gehouden, zullen evenementen zoals het St. Maartenspel naar het kerkplein of
de kerktuin worden verplaatst. We vragen hier niet om coronatoegangsbewijzen, omdat het aan de
liturgie verwant is.

Dank je wel!
We zijn er echt van bewust dat we weer voor grote uitdagingen staan, maar we hebben er alle
vertrouwen in dat we op elkaars steun en aandacht kunnen rekenen.
Aan de locatieraden het verzoek om deze brief door te sturen naar alle werkgroepen die niet in de
verzendlijst zijn opgenomen.
Namens het parochiebestuur en het pastoraal team wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor alle
inspanningen, en bidden we samen dat we met elkaar in deze spannende tijd in gesprek blijven, en
moeite doen elkaar te verstaan. Dat de Eeuwige ons daarin zegenen mag.
Met vertrouwen en goede moed gaan we op de ingeslagen weg verder. Heel hartelijk bedankt voor
alle goede zorgen.

Pastoor Harrold Zemann

