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Protocol vieringen H. Maria Koningin (De Bron) 
Algemeen 

Dit protocol is opgesteld voor  gebruik in De Bron voor de vieringen van de locatie Heilige Maria Koningin.  
Hierbij is gebruik gemaakt van de laatste informatie en kennis van het RIVM en de overheidsbesluiten.  

Voor het opstellen is gebruik gemaakt van de in de bijlage 1 vermelde informatie van het Bisdom 
Rotterdam. 
 
Het protocol kan worden aangepast bij veranderende omstandigheden. 
Dit protocol is van kracht voor de periode juni en juli augustus 2020. 
 
Op zaterdag 6 juni aanvang 10.00 uur zal een voorbespreking en afstemming van protocollen en  
taakomschrijvingen plaatsvinden met alle betrokkenen. 
 
(Omwille van de leesbaarheid is in dit document gekozen voor de mannelijke vorm. Daar waar deze vorm 
staat, worden ook vrouwelijke medewerkers bedoeld.) 

Aanwezigen tijdens de viering op zondag 
 

Voorafgaand, tijdens en na de viering zullen de volgende personen aanwezig zijn: 
1 Pastor of Pastoraal werker 
1 koster 
1 Lector 
1 Organist/pianist 
4 gastheren 
1 Bedienaar beamer 
Er zijn geen acolieten en/of misdienaars aanwezig in de maanden juni en juli. 
In totaal 9 personen (dit aantal valt buiten de 30/100 personen regel). 
Deze personen dienen zich ook te registreren als zijnde aanwezig in de Bron. 
(De coördinator gastheren verstrekt wekelijks het secretariaat een opgave van de medewerkenden.) 
 

In de week voorafgaand aan de vieringen 
 

Omdat we hier voor een langere periode met de 1.5 meter omstandigheden moeten werken is het 
organiseren van de registratie een onderwerp van discussie. Voor de periode met 30 personen is dat nog 
“handmatig” mogelijk voor de periode met 100 personen lijkt het noodzakelijk om aanvullende 
maatregelen te nemen zoals het instellen van een werkgroep bestaande uit 3 personen om de registratie in 
goede banen te leiden. Ook valt te denken aan het gebruik van een elektronisch registratiesysteem. 
Als locatie H. Maria Koningin blijven wij hechten aan de menselijke/christelijke maat. Er zal altijd ruimte 
moeten blijven voor de parochiaan die het ontbreekt aan de middelen/kennis om zich zelf te registreren. 
Verder  moeten we opletten dat we niet de indruk wekken dat we regel-organisatie zijn. Onze medemens 
staat centraal in ons gebed , communicatie en uitstraling. 
 
In de week voorafgaand aan de zondag en vrijdagochtend viering moeten parochianen zich aanmelden bij 
het secretariaat van de H. Maria Koningin (HMK).  
Het secretariaat stelt een opgave van de kerkgangers op: 
1. donderdag voor de viering van vrijdag of door registratie in de kerk. 
2. vrijdag voor de viering op zondag. 
 
Op het secretariaat HMK zal een bestand per viering met maximaal 30 regels en vanaf juli met maximaal 
100 regels worden bijgehouden welke parochianen zich aanmelden. Hierbij is het principe: Wie het eerst 
komt, het eerst maalt.  
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Iedereen wordt, met respect voor de medeparochianen en volgens de RIVM voorschriften, gevraagd of 
men geen coronaverschijnselen heeft. Daarnaast wordt de volgende informatie gevraagd: 

• of men als een (echt)paar of  gezin komt 

• vast of mobiel telefoonnummer 

• of de parochiaan mindervalide is en of een rolstoel of rollator wordt gebruikt 

• of de wens is een kaars te laten ontsteken bij Maria 

• of de wens is om een intentie in te dienen (deze wordt separaat genoteerd) 

• in de Nieuwsbrief en mededelingen de aankondiging dat er weer vieringen plaatsvinden. 
 
Indien een gezin (met twee of meer personen) zich aanmeldt, telt ieder lid als een aanmelding. Zij kunnen 
in de kerkruimte bij elkaar zitten. 
Iedereen kan zich voor meerdere vieringen tegelijk opgeven; maar dan geldt wel dat zij voor volgende 
vieringen op een reservelijst worden geplaatst. Zij worden vrijdags voorafgaand aan de zondagviering en  
donderdags voorafgaand aan de vrijdagviering alleen gebeld als zij  niet naar de kerk kunnen komen. Als er 
niet wordt gebeld is er een plaats beschikbaar. Dit dient al bij aanmelding te worden verteld. De parochiaan 
voor wie een plaats is gereserveerd dient het secretariaat te melden indien er een wijziging optreedt 
bijvoorbeeld als gevolg van ziekte. De reservering vervalt dan. Ook kan een parochiaan zich aanmelden 
voor een viering verder in de tijd, waarbij men direct op de aanmeldingslijst van de betreffende zondag of 
vrijdag komt. 
 
Nadat in juni de 30ste parochiaan en vanaf juli de 100ste  is ingeschreven, worden daarna de parochianen 
gevraagd in te schrijven voor de volgende zondag. 
Indien een parochiaan, die op de aanmeldingslijst staat, zich afmeldt, wordt een parochiaan, die op de 
reservelijst staat gebeld of hij toch wil komen. 
Met respect voor alle parochianen mag een parochiaan zich geen twee weken achtereen inschrijven voor 
de vieringen; zij worden op een “reservelijst” geplaatst. Indien ruimte beschikbaar is door minder 
inschrijvingen, dan worden deze parochianen vrijdags gebeld voor de zondagviering en donderdag voor de 
vrijdagochtendviering. Indien op de dag van de viering een parochiaan niet verschijnt kan zijn plaats 
worden ingenomen door een parochiaan die wel komt maar niet geregistreerd staat. De naam dient alsnog 
op de lijst te worden vermeld. 
 
Indien meer dan 80 tot maximaal 100 parochianen met ingang van juli zich aanmelden zal de Mariakapel bij 
de kerkzaal worden betrokken.   
Tussen de laatste rij en in de kerkzaal en de Mariakapel dient voldoende loopruimte te zijn om de 
kerkgangers te kunnen begeleiden naar de rijen in de kerkzaal en te voldoen aan de eisen van de 
brandweer.  
In de checklist is opgenomen dat de kinderhoek in de ontmoetingsruimte kan worden gebruikt. De 
ontmoetingsruimte kan daardoor niet bij de kerkzaal worden betrokken. 

Aankomst bij de kerk 
 

Bij aankomst bij het kerkgebouw dienen de parochianen de 1,5 meter ten opzichte van elkaar in acht te 
nemen. Hiervoor zal tape op de grond worden aangebracht. 
Een gastheer zal met een tafel in de hal staan met de registratielijst en desinfecteermiddel.  
Iedereen wordt gevraagd of men of een gezinslid thuis geen coronaverschijnselen heeft; dit wordt op het 
geprinte aanmeldingsdocument aangetekend. 
Iedereen wordt gevraagd de handen te ontsmetten. 
De garderobekasten zijn geblokkeerd . Ook de Mariakapel is niet toegankelijk. In de kerkzaal wordt de 
parochiaan ontvangen door één gastheer die de parochiaan(en) naar links of rechts verwijst en een hand-
out met richtlijnen uitreikt. De teksten staan vermeld in bijlage 2. 
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De verwijzing geschiedt vanuit de hal om en om naar links of rechts langs de wand. De parochiaan wordt bij 
de rij, te rekenen vanaf de voorste rij, door een andere gastheer gevraagd om zo ver mogelijk door te lopen 
naar het middenpad. Er zijn daardoor geen cross-momenten en het komt de veiligheid ten goede. 

Tijdens de viering in de kerkruimte 
 

Tijdens de viering kan het zijn, dat gebruik moet worden  gemaakt van het toilet.  
De parochiaan zal door een gastheer worden begeleid naar het invalidetoilet, de andere toiletten zijn 
afgekruist. De gebruiker van het toilet wordt conform de aangebrachte richtlijnen in het toilet, verzocht het 
toilet zelf te reinigen/desinfecteren. 
Tijdens de viering zal GEEN collecte worden gehouden. Hiervoor zal bij de uitgangen van de kerk een 
mogelijkheid gegeven worden om geld in een collectemand te deponeren. Zo gauw de GivT app is 
toegestaan en de QR-code voor de collecte van de H. Maria Koningin beschikbaar is, wordt dit de 
aanbevolen wijze om aan te sluiten bij de collecte. Alternatieve elektronische collectevormen worden op 
dit moment onderzocht maar zijn nog niet van toepassing.  
 
Het ter communie gaan zal plaatsvinden onder begeleiding van een gastheer en is op zijn vroegst vanaf 14 
juni van toepassing. 
De pastor zal eerst de mindervaliden de communie  op de voorste rij links en rechts uitreiken. 
Daarna kunnen de overige parochianen één voor één ter communie gaan. Een gastheer zal van vanaf de 
tweede bezette rij links en rechts, om en om, de parochianen aangeven wanneer zij naar voren kunnen om 
de communie te ontvangen. Alle parochianen dienen naar voren te komen zodat er niemand in de rij 
gepasseerd kan worden. Degenen die de communie willen ontvangen, strekken hun arm zover mogelijk 
naar voren. Zij die uitsluitend de geestelijke communie wensen, vouwen hun armen voor de borst. Zij 
ontvangen van de voorganger de zegen. Parochianen volgen de looplijnen op de vloer. 

Vertrek uit de kerkruimte 
 

Aan het einde van de viering zal de pastor de aanwezigen vragen te blijven zitten en de aanwijzingen van de 
gastheren op te volgen. Tevens zal de pastor vragen, vóór vertrek, het collectegeld in de hand te nemen. 
Na de viering is er geen samenkomst met koffie in de ontmoetingsruimte. 
Van achteruit de kerk zal onder begeleiding van de twee gastheren gevraagd worden de kerkruimte te 
verlaten met in achtneming van de 1,5 meter afstand. Dit vindt in omgekeerde volgorde van binnenkomst 
plaats. De aanwezigen links (orgelzijde) verlaten rij voor rij op aanwijzing van de gastheer de kerk via de 
balustrade. De aanwezigen rechts (tabernakelzijde) eveneens op aanwijzing  van een gastheer via de 
nooduitgang in de Mariakapel naar de Tiendweg. Het verlaten van de kerk via het middenpad kan alleen 
geschieden door de mindervaliden met rolstoel of rollator. 
In de hal zal de derde gastheer controle houden op een ordelijk verloop. 

Nazorg na de viering 
 

De volgende zaken worden schoongemaakt: 

• altaartafel,  

• credenstafel 

• ambo, 

• liturgische attributen. 

• blad in de sacristie 

• invalidetoilet 

• deurklinken. 
 



 
 

 
Versie: 0.4 (gecorrigeerd)   
Status definitief voorstel parochiebestuur en pastoraal team 
Datum 29-08-2020  pag. 4 

Protocol vieringen H. Maria Koningin (De Bron) 
Organisatie. 

Op welke datum start de 
zondagviering? 

zondag 7 juni om 11.00 uur.  

Op welke datum start de 
vrijdagochtendviering 

vrijdag 12 juni om 09.00 uur in de kerkzaal en niet in de Mariakapel 

Beschermingsmiddelen Medewerkers en parochianen bepalen zelf of zij een mondkapje 
willen dragen. 

Sanitair gebruik in de kerk Uitsluitend het invalidetoilet is voor noodgevallen beschikbaar.  
Overige toiletten worden afgesloten. 
Na gebruik van het toilet wordt de gebruiker gevraagd het gebruikte 
gedeelte zelf te reinigen. 

Microfoongebruik Het gebruik van de microfoons op het altaar en de ambo mogen 
worden gebruikt; de draadloze handmicrofoon niet gebruiken.  
Microfoons schoonmaken met een doekje met sterk verdunde 
alcohol; uiteraard met voorzichtigheid voor de “microfoonkop”. 

Attributen voor de viering 
(binnenbrengen, gebruik en 
wegbrengen van het missaal / 
lectionarium,  
de eucharistische attributen) 

De koster draagt zorg dat in de sacristie gereed staat: 

• Een handdoekje en desinfecteermiddel voor de priester voor het 
desinfecteren van de handen, 

• Kelk, pateen, hostieschaal, bewaardozen met kleine en grote 
hosties, schone doekjes, ampullen voor water en wijn (fles 
miswijn en een karaf water gereed zetten). De priester doet de 
wijn en water in de ampullen. 

• Het gereed leggen van het lectionarium en het missaal. 
 

De voorganger plaatst zelf de attributen op het altaar c.q. de 
credenstafel voorafgaande aan de viering. 
 
De koster draagt zorg voor het gereed zetten op de credenstafel van  

• een karaf water, waskom, zeep en desinfecteermiddel en 
handdoeken voor het wassen van de handen door de voorganger 
voorafgaande aan  en na afloop van de communie-uitreiking.  

 
De lector draagt bij de intrede het lectionarium en legt deze op de 
ambo. 
De pastores dragen zelf zorg voor het binnendragen van en/of 
terugbrengen van de eucharistische attributen. 

Stoelindeling van de kerkruimte 1. De stoelopstelling is gebleven; dit in verband met de 
brandweervoorschriften. 

2. De stoelopstelling van het koor zal worden aangepast; de stoelen 
zullen naar het priesterkoor worden gericht. (Wordt alleen 
gebruikt voor de 100 personen viering) 

3. Tussen de parochianen die niet tot één huishouden behoren op 
een rij, moeten 2 stoelen  worden vrijgehouden. 

4. Om de rij wordt een rij vrijgehouden; ook dan is 1,5 meter 
gewaarborgd. 

5. De lege rijen worden afgezet met een lint. 
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Beamerpresentatie De tekst en  liederen van de viering worden zoals te doen gebruikelijk 

via de beamer gepresenteerd. In de presentatie zijn aanwijzingen 
voor de parochianen verwerkt. 
Voor de vieringen op vrijdag is geen beamerpresentatie beschikbaar. 

Ontvangst en vertrek  
parochianen 

Besluit voor zondagsviering: 
1. Parochianen moeten zich in de week voorafgaand aan de viering 

telefonisch of per e-mail aanmelden bij het secretariaat HMK.  Op 
het secretariaat zal in juni een lijst liggen met 30 zitplaatsen en 
100 plaatsen vanaf juli. Indien meer dan 30 parochianen zich 
willen aanmelden, worden deze gevraagd of zij de volgende week 
op de lijst willen worden gezet.  
Zie ook pagina 2, 1e alinea.  
Parochianen kunnen zich ook aanmelden voor een viering die 
verder in de toekomst ligt (dit in verband met een voor hen 
gedenkwaardige dag). 

2. Parochianen worden gevraagd minimaal 10 minuten voor de 
viering aanwezig te zijn, zodat op rustige wijze de parochianen de 
kerk in kunnen gaan. 

3. Parochianen ontvangen bij binnenkomst een op papier vermelde 
simpele tekst met de spelregels bij het bezoek van de Bron. 

4. Voorafgaand, tijdens en na de viering zullen vier gastheren 
aanwezig zijn; 
a. Eén in  de hal van de kerk met de lijst van namen. 
b. Eén bij de ingang van de kerkzaal om de kerkgangers naar links 

of rechts te verwijzen en een hand-out met richtlijnen te 
verstrekken. 

c. Eén in de kerkzaal voor de rechterzijde van de kerkruimte 
d. Eén in de kerkzaal voor de linkerzijde van de kerkruimte. 
e. Bij het verlaten van de kerk dienen twee gastheren te zijn bij de 

twee uitgangen met een desinfecteringsmiddel en het 
“bewaken” van de collecteschalen. 

De gastheren ontvangen een tekst met een voorgeschreven 
taakomschrijving. Zie bijlage 3. 

5. Na het einde van de viering meldt de pastor hoe het vertrek uit de 
kerkruimte en kerkgebouw gaat verlopen (hiervoor komt een 
protocol). De parochianen zullen door gastheren hierin worden 
begeleid.  

Opsteken kaarsjes en intenties Het is gebruikelijk dat parochianen een kaars kunnen opsteken bij het 
Mariabeeld. Dit wordt vaak gecombineerd met een opgeschreven 
intentie.  
Besluit: 
Het wordt niet toegestaan kaarsen op te steken bij het Mariabeeld. 
De Mariakapel is afgesloten. 
Wel vragen aan parochianen, bij aanmelding voor de kerkdienst, te 
melden of zij een kaars willen laten aansteken bij het Mariabeeld. 
Tevens kunnen zij, bij aanmelding, een intentie doorgeven. In de 
kerkzaal is geen intentieboek aanwezig. 
Een gastheer dient er op te letten dat het Mariabeeld en het 
tabernakel niet worden aangeraakt en/of gekust. 
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Uitreiken communie Het pastorale team heeft besloten dat de communie kan worden 

uitgereikt. Alleen onder de gedaante van Brood, geen kelk en vanaf 
14 juni.  
De pastor wast vooraf aan het uitreiken eerst de handen met water 
en zeep en droogt af met een handdoek. Na het delen wast hij/zij 
wederom de handen met (nieuw) water en zeep en een schone 
handdoek. De pastor meldt dat iedereen naar voren komt ook die de 
communie niet kunnen ontvangen. 
De pastor reikt eerst de communie uit aan de mindervaliden op de 
eerste rij links en rechts. 
Vervolgens nodigt een gastheer In het middenpad om en om links en 
rechts een rij parochianen uit naar voren te komen. Alle parochianen 
in die rij dienen de rij te verlaten. Zij die de communie wensen te 
ontvangen doen dat met uitgestrekte arm. Degenen die niet ter 
communie willen gaan, vouwen de armen voor de borst en 
ontvangen van de pastor de zegen. Iedereen volgt de looppijlen bij 
het ter communie gaan. 

Zang tijdens de viering Geen zang tijdens de vieringen door parochianen, maar wel muzikale 
ondersteuning door de organist/pianist bij binnenkomst pastor, 
intermezzo, communie, vertrek pastor en de gezangen door de 
pastor. Meeneuriën is toegestaan. 

Vredeswens De pastor wijst erop dat geen handdruk wordt gegeven. 

Liturgische kleding pastores 1. Pastoraal werkers hebben hun eigen liturgische kleding bij zich. 
2. Priesters worden gevraagd hun eigen liturgische kleding mee te 

nemen. Mochten de priesters gebruik willen maken van de 
liturgische kleding van de kerk, dan is het verzoek zelf zorg te 
dragen voor het reinigen van de kleding. 

3. Kelkdoekjes en doekjes voor de handwassing gaan op de 
gebruikelijk manier mee met de coördinator “altaarlinnen” 

Wekelijks wordt alles schoon neergelegd, eventueel ook in het 
tabernakel. 

Collectegeld Het collectegeld wordt bij vertrek uit de kerk door parochianen in de 
collecteschaal / -mand gedaan. Deze zal op een tafel bij de uitgang 
links en rechts worden geplaatst. 
De gastheer bij de uitgangen brengt de collecteschaal / -mand naar 
de sacristie. Het tellen van de collecte zal met handschoenen aan 
geschieden. 

Ventileren ruimte Op internet is terug te vinden dat het ventileren van de ruimte de 
verspreiding van het coronavirus beperkt. In het protocol van de RK-
kerk wordt aangegeven dat de ruimte in de ochtend en vervolgens in 
de middag gebruikt mag worden. Daarentegen wordt gezegd dat het 
virus 4 tot 5 dagen actief blijft. Dit is dus wel een issue. 
Tijdens de viering zullen de buitendeuren van de Mariakapel, hal en 
balustrade en ontmoetingsruimte van de kerk open staan.  
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Bijlage 1: Protocollen van het bisdom Rotterdam 
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Bijlage 2   Richtlijnen ten behoeve van parochianen 
 

Tekst bij de ingang van de kerk 

RICHTLIJNEN TER BESTRIJDING VAN HET CORONAVIRUS 

Het is noodzakelijk om de verstrekte richtlijnen op te volgen. 

• Bent u verkouden of hebt u koorts? 
Wees wijs en ga naar huis. 
  

• Hoest en nies in de elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes. 

• Houd afstand van ten minste 1,5 meter.  

• Een horizontale lijn in de hal en kerk geeft de afstand aan. 

• Ontsmet handen bij binnenkomst met desinfecteermiddel. 

• U ontvangt aanvullende richtlijnen na registratie. 
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Tekst bij de ingang van de kerkzaal 

RICHTLIJNEN TER BESTRIJDING VAN HET CORONAVIRUS 

Het is noodzakelijk om de verstrekte richtlijnen op te volgen. 

• Bent u verkouden of hebt u koorts? 
Wees wijs en ga naar huis. 
  

• Hoest en nies in de elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes. 

• Houd afstand van ten minste 1,5 meter.  

• Een horizontale lijn in de hal en kerk geeft de afstand aan. 

• Ontsmet handen bij binnenkomst met desinfecteermiddel. 

• U ontvangt aanvullende richtlijnen na registratie. 
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tekst hand-out 

Aanvullende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus 

Het is noodzakelijk om de verstrekte richtlijnen op te volgen. 

BINNENKOMST 

• In de hal zijn de toiletten niet beschikbaar. 

• Alleen in noodgeval kan het invalidentoilet worden gebruikt. 

• Er is geen garderobe beschikbaar. 

• De Mariakapel is afgesloten.  

• Er kunnen geen kaarsjes worden aangestoken. 

• Er is geen wijwater aanwezig. 

• Wacht bij de ingang van de kerkzaal.  

• Een gastheer/-vrouw brengt u naar de rij waar u kunt plaats nemen.  

• Afstand bewaren. 

• De voorste rij links en rechts zijn gereserveerd voor mindervalide personen met rollator of rolstoel. 

• Loop in de aangewezen rij zover mogelijk door.  

• Het aantal te bezetten plaatsen is beperkt. 

• Bij het “opvullen van de rijen neemt u plaats en laat twee stoelen vrij om de 1,5 meter afstand te garanderen. 

• Gezinsleden uit één huishouden mogen naast elkaar zitten. 

• Uw jas kunt u op de stoel voor u leggen, die rij blijft onbezet. 

• Het is niet toegestaan het tabernakel en/of Mariabeeld aan te raken of te kussen.  

 

 

 

.z.o.z. 

richtlijnen tijdens de viering 

richtlijnen na de viering 

richtlijnen tot slot 
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TIJDENS DE VIERING 

• Alleen de voorganger zingt de liederen en psalmen. 

• U mag NIET meezingen. Wel meeneuriën. 

• Er is geen collecte met mandjes. Bij de uitgangen zijn manden voor uw collectegaven. 

• Het ter communie gaan wordt aangegeven door een gastheer en gaat via het middenpad.  

Volg de aanwijzingen op! 

• U ontvangt zwijgend de hostie en alleen op de hand. 

• Via de buitenkant gaat u terug naar uw rij en plaats. 

• Bij de communiegang gaat u allen in de betreffende rij naar voren. Er kan geen uitzondering 

worden gemaakt. 

• Indien u de communie wenst te ontvangen, strekt u de arm zo ver mogelijk naar voren. 

• Als u NIET ter communie gaat, kruist u de armen voor de borst. U ontvangt de zegen. 

NA DE VIERING 

• Blijf op uw plaats totdat een gastheer/-vrouw per rij aangeeft dat u de kerk kunt verlaten. 

• Neem uw collectegave in de hand. Voorkom rijvorming bij de uitgang. 

• Het linker vak gaat via de nooduitgang en de balustrade. 

• Het rechter vak gaat via de Mariakapel en de nooduitgang naar de Tiendweg. 

• Mindervaliden gaan als laatsten met rollator of rolstoel via het middenpad en de hal naar 

buiten. 

TOT SLOT: 

• Alleen in uiterste nood kan  gebruik worden gemaakt van het invalidentoilet.  

Waarschuw een gastheer/-vrouw die u begeleidt. 

• Neem deze richtlijnen na de viering mee naar huis. 

17 juni 2020 
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Bijlage 3 Taakomschrijving gastheer/-vrouw  

RICHTLIJNEN GASTVROUWEN/-HEREN (aanwezig om 10.30 uur)  
Voorkom dat onze Bron een bron van besmetting wordt. Onderstaande richtlijnen zijn dwingend 
voorgeschreven.  Eigen interpretatie is niet toegestaan. 

Er zijn vier personen nodig. 
1. bij de ingang om geregistreerde aanmeldingen te checken 
2. Bij de ingang van de kerkzaal voor het uitreiken van een hand-out en om de kerkgangers naar links 

en rechts te verwijzen. Het middenpad mag alleen worden gebruikt door mindervaliden met rollator 
of rolstoel. 

3. 2 personen staan links en rechts bij de zijwand om de rij toe te wijzen. 

Gastheer/-vrouw 1: Ingang:  

• Er is een lijst van het secretariaat.  

• naam controleren en afvinken. Gezondheidsvragen stellen: koorts, hoofdpijn, verkoudheid 

• Handen laten ontsmetten. 

• NA DE VIERING IN DE HAL: HOUDT  OOG OP DE COLLECTEMAND 

Gastheer/-vrouw 2: ingang kerkzaal  

• Hand-out uitreiken (gebruik latex handschoenen) 

• Laat mensen gedoseerd toe naar links en rechts. 

• Beklemtoont de te houden afstand. 

• Verwijst naar de horizontale lijntjes om afstand te bewaren 

•  Regelt de communiegang (zie onder) 

Gastheer/-vrouw 3 links in de kerkzaal-orgelzijde:  

• Staat gereed bij de te bezetten rij en wijst de rij aan.  

• Vraagt de mensen vanaf het middenpad plaats te nemen 

• Huishoudens/gezinnen bij elkaar 

• Enkelingen twee plaatsen vrij laten 

• Let op: het zicht op de beamer is links slecht. De driespantkolom staat in de weg. 
Plaatsen laten innemen tot de stoel die op de armleuning met oranje is gemerkt.  

• Plaats tekort: dan eventueel vanaf de tweede rij toevoegen. (Jammer van het zicht op het scherm!) 

• Na de viering de kerkgangers vanaf de laatste rij de kerk laten verlaten   

• HOUDT OOG OP DE COLLECTEMAND  

Gastheer/-vrouw 4, rechts van de zaal-tabernakelzijde: 

• Staat gereed bij de te bezetten rij en wijst de rij aan.  

• Vraagt de mensen vanaf het middenpad plaats te nemen 

• Huishoudens/gezinnen bij elkaar 

• Enkelingen twee plaatsen vrij laten 

• Na de viering de kerkgangers vanaf de laatste rij de kerk laten verlaten   

• HOUDT OOG OP DE COLLECTEMAND  

Communiegang: Gastheer/-vrouw 2 

• gastheer/-vrouw in het middenpad 

• Ontvangt als laatste de communie 

• Nadat de voorganger de mensen op de eerste rij de communie heeft uitgereikt: 

• Vanaf de tweede bezette rij om en om links en rechts rij aanwijzen die ter communie kan gaan. 
Allen moeten de rij verlaten om het passeren binnen de 1,5 meter te voorkomen. 

N.B. 
Gastheren/-vrouwen in gezinsverband: 

• Laat gezinsleden in een nieuwe rij zover mogelijk doorlopen en laat de plaats aan het middenpad 
vrijhouden. Die is dan voor de gastheer/-vrouw bestemd om het uitgaan te regelen. U voorkomt dan 
dat u anderen moet passeren. U loopt via het middenpad. 

17 augustus 2020 
Terug naar Nieuws in coronatijd 

http://www.christoffelparochie.nl/705
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