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Aan:  

de leden van onze locatieraden 

pastoraatsgroepen 

het liturgisch beraad 

onze gastvoorgangers 

 

Cc: 

leden parochiebesturen en 

pastoraal team 

 

Betreft: 

nieuwe beperkingen voor de kerken 

 

Houten/Culemborg, 12 oktober 2020 

 

 

Beste allen, 

 

Minister Grapperhaus heeft in de afgelopen week meerdere keren overleg gehad met de kerken in 

Nederland. Vanwege de explosieve toename van het aantal coronabesmettingen hebben de kerken 

zich bereid verklaard om terug te gaan naar maximaal 30 kerkgangers in een viering. Ook is nogmaals 

bevestigd dat samenzang in een kerkdienst niet mogelijk is.  

Ook de R.K. Kerk heeft op 10 oktober jl. laten weten in deze afspraken mee te gaan, en roept de 

parochies op zo snel mogelijk terug te schalen naar dit nieuwe maximum van 30 kerkgangers. 

 

Daarom sturen wij jullie dit bericht met de volgende afspraken en informatie: 

 

Maximaal 30 kerkgangers in een viering: 

1. In onze kerken en kapellen vieren we met maximaal 30 kerkgangers in een viering. Dit geldt 

vanaf nu tot nader order. N.B.: uiteraard geldt het maximum van 30 indien er zoveel mensen 

op anderhalve meter samen kunnen komen.  

Het getal van 30 kerkgangers is exclusief de medewerkers aan de viering. 

 

2. Het maximum van 30 kerkgangers geldt ook voor uitvaartvieringen, huwelijksvieringen, 

doopplechtigheden en andere plechtigheden in de kerk. Voor uitvaartvieringen die vóór 11 

oktober jl. al gepland waren, geldt het nieuwe maximum van 30 kerkgangers niet. 

Omdat bij genoemde vieringen vaak mensen aanwezig zijn die niet met de communiegang 

vertrouwd zijn, en het moeilijk is een en ander dan uit te leggen en coronaproof te laten 

verlopen, zijn deze vieringen in principe een viering van woord en gebed. Indien er dringende 

redenen zijn om toch  Eucharistie te vieren of een woord- en communieviering te houden, 

wordt dit met de voorganger van het pastoraal team overlegd. De pastor maakt een 

afweging en beslist. 
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3. We gaan door met iedere zondag een livestream-viering aan te bieden vanuit Houten, of 

Culemborg. De mogelijkheid om online mee te vieren is door deze beperking van het aantal 

kerkgangers weer extra belangrijk voor parochianen die door deze beperkingen niet naar de 

kerk kunnen komen. 

 

Reserveren vooraf en registreren aan de kerkdeur noodzakelijk: 

4. Met een  maximum van 30 kerkgangers is in alle gemeenschappen het vooraf reserveren van 

een zitplaats noodzakelijk geworden. Registreren aan de deur en de gezondheidscheck 

blijven van belang. 

Bij een maximum van 30 is er helaas niet voor iedereen plaats meer in de viering. Om 

teleurstellingen te voorkomen, is vooraf reserveren echt nodig. Daarnaast adviseren wij de 

verantwoordelijken in de gemeenschappen om ook een reservelijst aan te leggen, zodat wie 

achter het net vist bij een volgende viering als eerste welkom is. 

Houdt bij reserveringen ook rekening met bijzondere jubilea waarvoor mensen  (extra) 

zitplaatsen willen reserveren. 

 

5. Maak gebruik van de online tool! 

Naast de mogelijkheid die gemeenschappen bieden om telefonisch een zitplaats in de kerk te 

reserveren, adviseren wij om gebruik te maken van de online mogelijkheid die er is via onze 

websites. De Culemborgse gemeenschap maakt met succes gebruik van de tool, die in 

combinatie met telefonisch reserveren parochianen optimaal gelegenheid biedt om op hun 

eigen tijd, en met het middel dat hen het beste past, zich aan te melden als kerkganger. 

Wil jullie gemeenschap hier meer over weten, of gebruik gaan maken van de online tool, 

neem contact op met Anke van den Braak (SB) of Astrid Hoekstra (PJ23). 

 

Bijzondere vieringen:  

6. Allerzielen: de nieuwe maatregel is een behoorlijke kink in de kabel voor de planning van de 

vieringen van Allerzielen. We waren al vergevorderd met een aangepaste planning, maar 

zullen de plannen opnieuw tegen het licht moeten houden. Pastoraal team en lokaal 

verantwoordelijken maken hier nadere afspraken over. 

 

7. Het duurt nog even voor het Kerstmis is, en we weten niet precies wat er tegen die tijd 

wel/niet mogelijk zal zijn in onze kerken. Pastoraal team en lokaal verantwoordelijken 

overleggen over wat mogelijk is. 

 

Mondkapjes en andere coronamaatregelen: 

8. Draag een mondkapje! Vanaf nu is dat het “nieuwe normaal”, in ieder geval bij het 

binnengaan en verlaten van de kerk. De bisschoppen adviseren het mondkapje in de viering 

op te houden en alleen voor het ontvangen van de communie af te zetten.  

Enkele gemeenschappen hebben initiatief genomen om bij de kerkdeur een medewerker te 

zetten die mondkapjes uitreikt. Wij ondersteunen dat van harte. Evenals het idee om 

degenen die kerkgangers ontvangen met een mondkapje uit te rusten. 

 

9. Alle andere corona-voorzorgsmaatregelen blijven van kracht! Zoals de anderhalve meter, 

handhygiëne bij binnenkomst en voor de communiegang etc. De zang wordt verzorgd door 

enkele cantores; ook wanneer kinderen zingen! De kerkgangers zingen niet mee. 
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Verwarming en ventilatie: 

 

10.  In de laatste nieuwsbrief van het Aartsbisdom (van 30 september jl.) staat een belangrijk 

bericht over verwarming en ventilatie. Het bericht is overgenomen van het bisdom 

Roermond. Wij raden locatieraden aan hiervan kennis te nemen: http://clavis.bisdom-

roermond.org/pdf/1429 

 

Tot slot: 

De inhoud van deze brief publiceren wij ook op onze websites. Daarnaast zal eind deze week een 

nieuwe Dichtbij verschijnen met deze (en zo nodig andere of aanvullende) informatie.  

 

We willen benadrukken dat wij het bijzonder spijtig vinden dat deze nieuwe maatregel genomen is. 

We menen dat wij het, mede dankzij jullie inspanningen, netjes doen in onze vieringen. We nemen 

het gevaar van het virus serieus en doen echt ons best om de coronamaatregelen zo goed mogelijk 

uit te voeren. Het valt daarom niet mee om zo’n (grote) stap terug te doen.  

Toch werken we mee. Omdat we deel zijn van onze samenleving en ons verantwoordelijk voelen 

voor ieders gezondheid en welzijn. En omdat we ook wel zien dat, algemeen gesproken, we het niet 

goed genoeg doen met elkaar om het coronavirus in te dammen. 

We vragen jullie gebed. Voor wie getroffen is door dit virus, en voor de mensen in ons midden die 

lijden onder de beperkingen. Voor elkaar, dat we goede moed houden en elkaar vasthouden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het “crisisteam”, 

 

Fred Hogenelst, pastoor 

Charles Verwimp, vicevoorzitter parochie H. Paus Johannes XXIII 

Bert de Weerd, vicevoorzitter parochie H. Suitbertus 
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