
 
 
 
 
 
 
 

Update 33 communiqué pastoraal team en parochiebestuur m.b.t. coronavirus 
24 juni 2021  
 
 
Beste parochianen, 
 
Hierbij sturen wij u de periodieke update toe. Deze houdt rekening met de laatste persconferentie 
van de overheid en de daarop gebaseerde richtlijnen van de kant van de bisschoppenconferentie 
van 24 juni die ingaan per 26 juni en geldig blijven tot de volgende maatregelen die medio 
augustus te verwachten zijn. 
 
Deze update gaat in op de volgende vraag: Welke veranderingen vinden plaats met ingang van 
26 juni? 
 
 

- Veranderingen in de vieringen per 26 juni 
 
Met betrekking tot het aantal deelnemers schrijven de bisschoppen: “Vanaf 26 juni 2021 wordt het 
maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het 
kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit 
worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend 
hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de 
anderhalve meter capaciteit).” Het vaststellen daarvan is de verantwoordelijkheid van de 
locatieraad. 
 
Wat de kerkzang betreft schrijven zij: “Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In 
plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden 
genomen met betrekking tot o.a. afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. 
Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven 
gehandhaafd. Alle maatregelen worden gespecificeerd in de update bij het protocol.” De locatieraad 
ziet toe op het in acht nemen van de voorwaarden. 
 
Voor de aanmelding betekent dat:   
- Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve 
meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat dient vooraf gereserveerd te worden. 
- Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door minder personen dan de anderhalve 
meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat, behoeft niet gereserveerd te worden, maar volstaat 
aanmelden kort vóór de viering aan de deur. 
De locatieraad beslist dus of er wel of niet vantevoren gereserveerd moet worden. 
 
Voor de koorzang betekent dat dat: 
- er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is en men bij voorkeur niet achter elkaar staat, maar 
in een zigzag formatie; 
- de ruimte waar wordt gerepeteerd 24 uur per dag wordt geventileerd en vóór de repetitie, in de 
pauzes en na de repetitie tenminste 10 minuten wordt gespuid; 
- er tijdens het spuien/luchten geen mensen in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, 
voorkomen wordt dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het spuien/luchten 
- ook overigens alle richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles worden nageleefd. 
De locatieraad ziet toe op het in acht nemen van de voorwaarden. 
 



 
 
 
 
 
 
 

- Veranderingen buiten het kerkgebouw per 26 juni 
 
Wat buitenactiviteiten betreft schrijven de bisschoppen: “De anderhalve meter afstand norm geldt óók 
voor religieuze bijeenkomsten buiten.” 
 
 

- Voor alle activiteiten op locatie, waaronder vergaderingen, koffiedrinken e.d. vanaf 26 
juni: 

 
Zolang de anderhalve meter regel en de andere maatregelen worden behartigd vervalt de 
mondkapjesplicht. 
 
 
 

- Contact houden en elkaar nabij blijven 
 
We zetten hiermee een verdere stap naar meer fysieke ontmoeting in het besef dat mede door de 
stijgende vaccinatiegraad dat ook verantwoord is. Desondanks moeten we er rekening mee houden 
dat velen het fysieke contact zullen vermijden of daar door omstandigheden niet aan kunnen 
deelnemen. Ook zij mogen ervaren dat zij deel uit maken van onze geloofsgemeenschappen door 
tekenen van nabijheid en aandacht via bezoeken, en andere blijken van betrokkenheid. Laten we 
ook nu het fysieke ontmoeten meer mogeijk wordt ook aandacht blijven besteden aan andere 
mogelijkheden van verbondenheid 
 
In dit verband zorgt pastor Martens regelmatig voor materiaal dat ouders thuis met hun kinderen 
kunnen gebruiken. Dat materiaal vindt u op de website. Verder treft u pastor De Lange en zijn 
collega’s daar aan met telkens een nieuw pastoraal woord. De reeks Sociale leer wordt door pastor 
Flohr voortgezet en staat nu op aflevering 26. U kunt altijd via de email naar hen reageren: 
pastor.martens@christoffelparochie.nl, pastor.delange@christoffelparochie.nl, 
pastor.flohr@christoffelparochie.nl of via secretariaat@christoffelparochie.nl     
Ook blijft de dropbox geactiveerd waarin parochianen hun ervaringen in en met deze situatie met 
elkaar kunnen delen. Suggesties tot verbetering zijn welkom. Dank voor alle initiatieven om uiting te 
geven aan het gevoel van saamhorigheid. 
 
Een belangrijke blijk van verbondenheid blijft de kerkbijdrage waarvoor de digitale weg nu meer 
en meer gangbaar wordt: via onderstaande QRcode of overmaking.  
 
Voor de laatste actuele ontwikkelingen kunt u terecht op de website van de parochie: 
www.christoffelparochie.nl 
 
Parochie Sint Christoffel, 25 juni 2021  
 
Pastor Huub Flohr, moderator pastoraal team Paul Stoele, medecoördinator parochiebestuur 
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PS. Denkt u ook aan de mogelijkheid om digitaal bij te dragen  
aan de collectes via de parochierekening NL96RABO0335779832 of GivT?  
Veel dank daarvoor.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 Gebed in de coronatijd 

God, toevlucht in onze nood,  
kracht in onze vertwijfeling en angst, 
vertroosting in ziekte en lijden. 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus. 
 
Wees een Beschermer voor hen 
die dit virus hebben opgelopen, 
Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 
ten dienste van heel de samenleving. 
 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. 
Versterk ons geloof en onze hoop 
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 
aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
 
Door Christus onze Heer. Amen 


