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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 voor in 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 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 4 van 5 
 

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). 

 

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.. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


