
 
 
 
 
 
 
 

Update 34 communiqué m.b.t. coronavirus 
23 september 2021  
 
 
Beste parochianen, 
 
Hierbij stuur ik 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 
21 september die ingaan per 25 september en geldig blijven tot de volgende maatregelen. 
 
Deze update gaat in op de volgende vraag: Welke veranderingen vinden plaats met ingang van 
25 september? 
 
 

- Veranderingen in de vieringen per 25 september 
 
Met betrekking tot deelname aan de vieringen: “De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de 
anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de 
viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. 
Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om met 
elkaar rekening te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. 
 
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen 
op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs 
te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.” 
 
Wat de kerkzang betreft schrijven zij: “Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. 

Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het 

RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 

meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie: 

Generiek kader coronamaatregelen | RIVM ” 

 
Onze parochie volgt deze wijzigingen. Het is aan de locatieraad om naar eigen inzicht deze 
wijzigingen door te voeren.  
 

- Overige regelingen die van kracht blijven: 
 
• Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, 
thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes. 
• Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden 
zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud 
blijft gehandhaafd. 
• Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een 
biecht in een goed te ventileren ruimte. 
• De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. 
Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn. 
• Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers 
water wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist. 
• Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van 



 
 
 
 
 
 
 
collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een 
gift-app. 
• Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de 
openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden 
gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt 
geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen. 
• Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden 
gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft gebruik van 
een mondkapje de regels van de overheid t.a.v. openbaar vervoer. 
 
 

- Voor alle activiteiten op locatie, waaronder vergaderingen, koffiedrinken e.d. vanaf 25 
september: 

 
De anderhalve meter regel en de andere maatregelen zoals de mondkapjesplicht vervallen. Wel dienen 
de boven genoemde basisregels in acht te worden genomen (handen wassen, hoesten en niezen in de 
elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes) en 
direct contact zoals handenschudden te worden vermeden.  
 
 

- Contact houden en elkaar nabij blijven 
 
De bisschoppen zeggen dankbaar te zijn dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en 
zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de 
liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de 
gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun 
naasten blijven betrachten. Het pastoraal team sluit zich hierbij aan en ziet uit naar een 
behoedzaam weer opnemen van ontmoetingen en samenkomsten waarin we ons geloof mogen delen 
ook in verdieping en omzien naar elkaar. Naast fysieke ontmoetingen blijft er het aanbod via de 
website van de parochie.  
 
In dit verband zorgt pastor Martens elke week 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 36. 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, 23 september 2021  
 
Pastor Huub Flohr, coördinator coronamaatregelen en moderator pastoraal team  
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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 


