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Inleiding 

 

Dit protocol is tot stand gekomen naar aanleiding van het ‘Protocol voor publieke 

vieringen in de R.K. Kerk vanaf 1 juni, uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni’, 

zoals gepubliceerd op www.rkkerk.nl op 20 mei 2020. 

 

In dit protocol voor de parochies uit de KAN wordt dezelfde indeling aangehouden als 

gedaan door de Nederlandse Bisschoppenconferentie: 

• protocol gelovigen; 

• protocol bedienaren; 

• protocol kerkgebouwen. 

 

Het protocol zal altijd ter inzage liggen op de secretariaten van de drie parochies. Dit 

zal door middel van een A4 bekend worden gemaakt bij de ingang van de drie 

parochiekerken. 

 

Wim Balk, diaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rkkerk.nl/
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PROTOCOL GELOVIGEN 

 

Algemeen 

Iedereen houdt minimaal anderhalve meter afstand van elkaar; dat geldt niet voor 

diegenen die één huishouden vormen. Eén huishouden vormen zij die op één adres 

wonen en staan ingeschreven. 

 

Handen dienen te worden gereinigd bij het binnengaan van het kerkgebouw bij de 

desinfectiezuil. 

 

Hoesten en niezen dienen te gebeuren in de ellenboog of in papieren zakdoekjes. 

 

Toegang tot het kerkgebouw is niet toegestaan bij verkoudheid en/of hoesten en/of 

niezen en/of koorts (≥37,0 °C bij een oorthermometer of infraroodthermometer / 

≥37,5 °C bij andere thermometers). 

 

Deelnemen aan de vieringen is op eigen risico. 

 

Liturgieviering 

 

Reserveren 

U dient te reserveren wanneer u wilt deelnemen aan de viering door te bellen met het 

secretariaat van uw parochie en het volgende te melden: 

• uw naam; 

• de datum dat u komt; 

• het aantal leden van het huishouden dat komt; 

• uw telefoonnummer en, indien mogelijk, uw emailadres. 

 

Het secretariaat zal vragen of u verkouden bent en/of koorts hebt of andere 

verschijnselen die kunnen duiden op COVID-19. Wanneer dat zo is, kunt u niet 

reserveren en niet deelnemen. Wanneer u na reservering klachten krijgt, die kunnen 

duiden op COVID-19, meldt u zich af bij het secretariaat. 

 

Het secretariaat geeft  u een reserveringsnummer en kan geen reserveringen 

aannemen wanneer, voor de maand juni, het maximale aantal van dertig personen 

staan ingeschreven voor een datum.  

 

• H. Antonius van Padua – Kortenhoef: 035 - 656 1285 op dinsdag- en 

donderdagmorgen tussen 09:30 uur en 11:00 uur; 

• St. Martinus – Ankeveen: 035 - 656 1252 op donderdagmorgen tussen 09:30 

uur en 10:30 uur; 

• O.L.V. Hemelvaart – Nederhorst den Berg: op donderdagmorgen tussen 09:30 

uur en 11:00 uur. 
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Het secretariaat geeft de lijst aan de gastheer / gastvrouw van betreffende viering. U 

meldt uw reserveringsnummer bij de gastheer / gastvrouw. Hij / zij wijst u naar een 

beschikbare plaats in het kerkgebouw. De voorste banken, vanaf het altaar gezien, 

zullen het eerst worden bezet; er wordt, ongeacht het aantal, uitgegaan van één 

huishouden per beschikbare bank. 

 

De gastheer of gastvrouw heeft het recht om bij vermoeden van verkoudheid en/of 

koorts de toegang te weigeren. 

 

Hygiëne 

De sanitaire voorzieningen zijn niet beschikbaar. 

 

Bij het kruisteken, aan het begin van de viering, vóór de lezing van het Evangelie en 

aan het eind van de viering, wordt het lichaam niet aangeraakt. 

 

Dienst van het altaar 

De gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader. 

 

De gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand en raken elkaar ook niet 

op andere wijze aan. 

 

Uitreiking van de H. Communie 

De onderlinge minimale afstand van anderhalve meter wordt in acht genomen. 

 

Voor het ontvangen van de H. Communie moeten de handen worden gereinigd bij de 

desinfectiezuil voorin de kerk. 

 

Kinderen die niet communiceren worden vanaf achter het spatscherm gezegend. 

 

De H. Communie wordt alleen op de hand uitgereikt door alleen de voorganger door 

middel van een pincet. 

 

Collecte 

Bij de uitgang van de kerk staat een collectebus of u kunt uw offergave doen in het 

mandje dat in de bank staat. Bij voorkeur ontvangt de parochie uw gave door middel 

van overschrijving. 

 

• H. Antonius van Padua:  NL28 RABO 0328 2928 50 

• St. Martinus:   NL31 RABO 0328 2726 20 

• O.L.V. Hemelvaart:   NL19 RABO 0388 2775 21 
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Sacrament van boete en verzoening 

Het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening is alleen mogelijk in een 

te ventileren ruimte waar de priester en de gelovige op minimaal anderhalve meter 

van elkaar kunnen zitten. 

 

• H. Antonius van Padua: ’t Achterom 

• St. Martinus:   Diny- en Jacobzaal 

• O.L.V. Hemelvaart:  Kapel onder de bogen 

 

Doopsel 

Het sacrament van het doopsel wordt tot nader bericht uitgesteld. 

 

Vormsel 

Het ontvangen van het vormselsacrament wordt tot nader bericht uitgesteld. 

 

Eerste Communie 

Het ontvangen van de Eerste Heilige Communie wordt tot nader bericht uitgesteld. 

 

Sacrament van de zieken 

Bij het sacrament van de zieken wordt de regel van minimale anderhalve meter 

tussen personen zoveel mogelijk in acht genomen. 

 

Sacrament van het huwelijk 

Feliciteren bij huwelijksvieringen wordt gedaan zonder fysieke aanraking en met 

inachtneming van de minimale afstand tussen personen van anderhalve meter. 

 

Uitvaart 

Condoleren bij uitvaarten wordt gedaan zonder fysieke aanraking en met 

inachtneming van de minimale afstand tussen personen van anderhalve meter. 

 

De kist met de overledene wordt gezegend zonder besprenkeling met wijwater. 

 

Kinderwoorddienst 

Indien van toepassing kunnen kinderen direct bij binnenkomst in de kerk naar hun 

eigen programma en naar de kinderoppas gaan. 

 

Muzikale en vocale medewerking 

Er is zeker in de maand juni 2020 geen zang (ook geen voorzang). 
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Na afloop 

Een langer verblijf na de viering is niet mogelijk. De bezoekers op de achterste 

banken verlaten de kerk, via het middenpad, het eerst en houden de minimale 

anderhalve meter afstand tot anderen. Dan volgen de banken daarvoor, enz., enz.. 

 

Na de viering is er geen gelegenheid om samen te komen op het kerkterrein of in 

een gebouw gelegen op het kerkterrein. Er wordt dus bijvoorbeeld geen koffie 

gedronken en andere activiteiten zijn ook nog niet toegestaan. 

 

Gebed en devotie 

Aansteken van (devotie)kaarsjes kan helaas niet voor- of na de vieringen om de 

anderhalve meter te waarborgen. Daartoe zullen de kerken op andere momenten 

open zijn. 

 

Andere activiteiten 

Zolang de maatregel van minimaal anderhalve meter tussen personen van kracht is, 

worden bijeenkomsten thuis ontraden. 
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PROTOCOL BEDIENAREN 

 

Algemeen 

Iedereen houdt minimaal anderhalve meter afstand van elkaar; dat geldt niet voor 

diegenen die één huishouden vormen. Eén huishouden vormen zij die op één adres 

wonen en staan ingeschreven. 

 

Handen dienen te worden gereinigd bij het binnengaan van het kerkgebouw. 

 

Hoesten en niezen dienen te gebeuren in de ellenboog of in papieren zakdoekjes. 

 

Toegang tot het kerkgebouw is niet toegestaan bij verkoudheid en/of hoesten en/of 

niezen en/of koorts (≥37,0 °C bij een oorthermometer of infraroodthermometer / 

≥37,5 °C bij andere thermometers). 

 

Voorgangers gaan voor in de vieringen op eigen risico. 

 

Liturgieviering 

 

Hygiëne 

• De voorganger wast zijn handen net voor- en direct na de viering met vloeibare 

zeep volgens de richtlijnen van het RIVM: link De handen dienen te worden 

afgedroogd met papieren handdoekjes die daarna direct worden weggegooid in 

een prullenbak, die niet met de hand hoeft te worden geopend. De voorganger 

reinigt zijn handen met desinfecterende handgel of met water en zeep vlak voor 

de communie-uitreiking en trekt dan latexhandschoenen aan. Ook na de 

communie-uitreiking reinigt hij de handen. 

• De koster wast vóór de viering de handen met vloeibare zeep volgens de 

richtlijnen van het RIVM. De handen dienen te worden afgedroogd met papieren 

handdoekjes die daarna direct worden weggegooid in een prullenbak, die niet met 

de hand hoeft te worden geopend. 

• De hostieschaal blijft afgedekt. 

• Het sprenkelen van wijwater door de priester over de gelovigen vindt niet plaats. 

• De reverentie van het altaar gebeurt zonder aanraking. 

• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt. 

• In de KAN-kerken vindt geen intredeprocessie plaats door bv. het middenpad. De 

bedienaren betreden het priesterkoor direct vanuit de sacristie. 

 

Dienst van het woord 

Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.  

 

Er vindt geen bewieroking plaats bij de Evangelielezing. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G6uBxC1yZfk
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Dienst van het altaar 

De bewieroking van het altaar dient alleen door de priester gedaan te worden. 

 

Bij aanwezigheid van een diaken staat hij minimaal anderhalve meter schuin achter 

de priester. 

 

De priester bedient zelf de palla en het altaarmissaal. 

 

Tijdens de consecratie staan pateen en kelk in het midden en ciborie c.q. 

hostieschaal zoveel als mogelijk naar rechts. De priester buigt voorover en spreekt 

naar beneden.  

 

Bij concelebratie dient er voor elke concelebrant een eigen kelk te zijn en een eigen 

pateen/hostieschaal.  

 

De hostieschalen dienen evenals de kelk buiten de consecratie en het 

communiceren met een palla of een kleedje (als de palla te klein is voor een 

hostieschaal) te worden bedekt.  

 

Elke concelebrant purificeert de eigen kelk en pateen/hostieschaal. 

 

Heilige Communie 

De handreiniging voor- en na de communie moet gebeuren met handgel of met water 

en zeep.  

 

De kelk kan slechts door één persoon gebruikt worden 

 

Gebruik voor de uitreiking van de H. Communie een daarvoor bestemd schepje of 

pincet. Het schepje en het pincet mogen de hand van de communicant niet 

aanraken. 

 

Gebruik een spatscherm tussen de bedienaar van de H. Communie en de 

communicant. Onder het spatscherm wordt de H. Hostie met schepje of pincet op de 

hand van de communicant gelegd. Ontvangst van de H. Communie is alleen op de 

hand toegestaan. Kelk-communie is niet toegestaan. Een reserve schepje, een 

reserve pincet of reserve latexhandschoenen moeten bij de hand zijn, voor wanneer 

schepje of pincet de hand van de communicant heeft aangeraakt. Een spatscherm 

kan eventueel zelf gemaakt worden. 
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Sacrament van boete en verzoening 

Het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening is alleen mogelijk in een 

te ventileren ruimte waar de priester en de gelovige op minimaal anderhalve meter 

van elkaar kunnen zitten. 

 

• H. Antonius van Padua: ’t Achterom 

• St. Martinus:   Diny- en Jacobzaal 

• O.L.V. Hemelvaart:  Kapel onder de bogen 

 

 

Doopsel 

Het sacrament van het doopsel wordt tot nader bericht uitgesteld. In geval van nood 

kan het doopsel zelf door de ouders worden toegediend (nooddoop). De pastoor of 

pastor of diaken begeleidt de ouders zo goed mogelijk op afstand. Daarna, op een 

later tijdstip, volgen de andere riten in de kerk (incl. de zalving). 

 

Vormsel 

Het ontvangen van het vormselsacrament wordt tot nader bericht uitgesteld. 

 

Eerste Communie 

Het ontvangen van de Eerste Heilige Communie wordt tot nader bericht uitgesteld. 

 

Sacrament van de zieken 

Bij het sacrament van de zieken wordt de regel van minimale anderhalve meter 

tussen personen zoveel mogelijk in acht genomen. 

 

Uitvaart 

Condoleren bij uitvaarten wordt gedaan zonder fysieke aanraking en met 

inachtneming van de minimale afstand tussen personen van anderhalve meter. 

 

De kist met de overledene wordt gezegend zonder besprenkeling met wijwater. 

 

Kinderwoorddienst 

Indien van toepassing kunnen kinderen direct bij binnenkomst in de kerk naar hun 

eigen programma en naar de kinderoppas gaan. 

 

Muzikale en vocale medewerking 

Er is zeker in de maand juni 2020 geen zang (ook geen voorzang). 

 

Na afloop 

De voorganger gaat niet naar de uitgang om parochianen en anderen een fijne 

zondag te wensen en handen te schudden. 
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Andere activiteiten 

 

Pastoraat en bezoek 

Pastoraat in fysieke nabijheid aan kwetsbare ouderen en aan mensen met 

verminderde weerstand kan niet plaatsvinden, uitgezonderd situaties van geestelijke 

nood.  

 

De bedienaar kan een persoonlijke afweging maken. Eventueel zorgt hij voor 

vervangend pastoraat. Pastoraat aan kwetsbare gelovigen dient zo veel mogelijk via 

telefoon (telefooncirkel), per brief (kaartje), e-mail, facetjes, skype of via videobellen 

te gebeuren. 

 

Pastoraat aan de overige gelovigen gebeurt bij voorkeur in kerkelijke gebouwen, 

waar de anderhalve meter regel in acht kan worden genomen.  

 

Pastoraat in ziekenhuizen en verpleeg-en verzorgingshuizen, en overige instellingen 

is weer mogelijk wanneer de overheid en de betreffende huizen de instellingen 

vrijgeven voor bezoek. In deze instellingen is er een protocol dat gevolgd dient te 

worden. 

 

Diaconaal werk 

Zorg voor maatwerkgericht op oudere gelovigen, eenzame personen, dak- en 

thuislozen, mensen die in armoede leven, enz., enz.. 
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PROTOCOL KERKGEBOUWEN 

 

Algemeen 

Iedereen houdt minimaal anderhalve meter afstand van elkaar; dat geldt niet voor 

diegenen die één huishouden vormen. Eén huishouden vormen zij die op één adres 

wonen en staan ingeschreven. 

 

Handen dienen te worden gereinigd bij het binnengaan van het kerkgebouw. 

 

Hoesten en niezen dienen te gebeuren in de ellenboog of in papieren zakdoekjes. 

 

Toegang tot het kerkgebouw is niet toegestaan bij verkoudheid en/of hoesten en/of 

niezen en/of koorts (≥37,0 °C bij een oorthermometer of infraroodthermometer / 

≥37,5 °C bij andere thermometers). 

 

Liturgieviering 

 

Gebruiksplan 

Dit protocol wordt gehanteerd als gebruiksplan. 

 

Per kerkgebouw ziet de koster er op toe dat de maatregelen worden nageleefd. 

 

Per kerkgebouw zijn er per viering twee gastheren/gastvrouwen om gelovigen te 

ontvangen en te placeren. 

 

Indien mogelijk is er een BHV’er aanwezig, dan wel iemand met een EHBO-diploma. 

 

Reserveren 

Zie pagina 3 en pagina 4. 

 

Informeren 

Het ‘protocol voor de gelovigen’’ ligt ter inzage op het secretariaat; dat zal op een A4 

bij de ingang van de kerk worden aangegeven. Het finale document zal ook op 

www.kanparochies.nl worden gepubliceerd alsmede op de facebookpagina van de 

KAN-parochies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kanparochies.nl/
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Placeren 

Per beschikbare bank mag slechts één huishouden plaatsnemen. De voorst 

beschikbare banken, d.w.z. bij het altaar, worden het eerst geplaceerd. De achterste 

banken zijn, behalve in Ankeveen, niet beschikbaar. 

 

• H. Antonius van Padua:  

o de voorste banken zijn niet beschikbaar, dus alleen de even banken, 

geteld vanaf het altaar; 

o op de beschikbare banken zijn de zitplaatsen aan de gangpaden niet 

beschikbaar; 

o de niet beschikbare banken zijn afgesloten met zwart/geel lint; 

o de zijbanken zijn niet beschikbaar. 

 

• St. Martinus:    

o de niet beschikbare banken zijn afgesloten met zwart/geel lint; 

o op de beschikbare banken zijn de zitplaatsen aan de gangpaden niet 

beschikbaar. 

 

• O.L.V. Hemelvaart: 

o de niet beschikbare banken zijn afgesloten met zwart/geel lint; 

o op de beschikbare banken zijn de zitplaatsen aan de gangpaden niet 

beschikbaar; 

o de zijbanken zijn niet beschikbaar. 

 

Hygiëne 

Altaar, ambo, microfoons en de beschikbare banken dienen direct na de viering te 

worden schoongemaakt met bv. desinfecterende spray. 

 

Ook het liturgisch vaatwerk dient direct na de viering te worden gereinigd met een 

desinfecterend middel. 

 

Een zuil met desinfecterende handgel moet staan bij de ingang van de kerk en bij het 

spatscherm. De gelovigen dienen hun handen daar te reinigen. 

 

Wijwaterbakjes blijven tot nader bericht leeg. 

 

Na de viering moet het kerkgebouw minimaal vijftien (15) minuten worden 

geventileerd. 

 

Toiletten moeten minimaal één keer per week worden gereinigd. 

 

 

 

 

 

 

https://ruitenheerhygienecare.nl/product/desinfecterende-schoonmaakspray-procar-1l/
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Communicatie 

Bij de ingang van de kerk hangt een poster waarop de voorschriften duidelijk staan 

vermeld.  

 

Het volledige protocol en het protocol voor de gelovigen ligt ter inzage op het 

secretariaat; dat zal op een A4 bij de ingang van de kerk worden aangegeven. Ook is 

een exemplaar van het protocol voor de gelovigen beschikbaar op aanvraag.  

 

Dit finale document zal ook op www.kanparochies.nl worden gepubliceerd alsmede 

op de facebookpagina van de KAN-parochies. 

 

Uitreiking van de H. Communie 

De gelovigen worden door de gastheer of gastvrouw geholpen bij het communiceren. 

Hij/zij wijst de gelovigen aan per bank. Pas als de gelovigen van die bank weer op 

hun plek zitten, zal de volgende bank worden aangewezen. 

 

De gelovigen dienen voor het ontvangen van de H. Communie de handen te 

reinigen. 

 

Uitvaart 

Er mag geen condoleanceboek aanwezig zijn. 

 

De minimale anderhalve meter afstand dient te worden nageleefd in het kerkgebouw, 

op het kerkterrein en op kerkhof en overal daarbuiten. 

 

Gebed en devotie 

 

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament 

De zitplaatsen dienen te voldoen aan de anderhalve meter maatregel. 

 

Maria 

Er staan geen bidstoelen, stoelen of banken bij de beeltenis van de H. Maria 

 

Heiligen 

Er staan geen bidstoelen, stoelen of banken bij beeltenissen van heiligen. 

 

Kaarsen 

Aansteken van (devotie)kaarsjes kan helaas niet voor- of na de vieringen om de 

anderhalve meter te waarborgen. Daartoe zullen de kerken op andere momenten 

open zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kanparochies.nl/


 

Pagina 14 van 14 
 

Andere activiteiten 

 

Vergaderingen 

De ruimten waarin wordt samengekomen dienen veilig te zijn ingericht met 

inachtneming van het door de overheid toegestane aantal deelnemers. 

 

De deelnemers moeten op mimimaal anderhalve meter van elkaar kunnen zitten met 

goede ventilatie. 

 

 

Overig 

Voor dit hele document geldt dat het pastoraal team beslist als het protocol geen 

uitkomst biedt. 

 

Zo nodig wordt het protocol eind juni 2020 herzien voor de vieringen per 1 juli 2020. 

 

--- einde document --- 


