WELKOM IN ONZE KERK
UW GEZONDHEID IS ONZE GEZONDHEID EN DAAROM ZIJN ER
15 GEBODEN DIE WIJ SAMEN IN ACHT MOETEN NEMEN
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Volg de aanwijzingen op die u worden gegeven.
Ze zijn gebaseerd op de regels van het RIVM en de
Nederlandse Bisschoppenconferentie.
Aan de kerkdeur zullen vrijwilligers staan, die u
ontvangen. Ga de kerk niet binnen als u verkouden
bent of verhoging hebt. HOEST EN NIES in uw
elleboog en gebruik PAPIEREN ZAKDOEKJES.
Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
Volg de aangegeven looprichting binnen de kerk.
Ontsmet uw handen bij binnenkomst en
ontsmet uw handen vlak voor de communie.
KOREN MOGEN NIET ZINGEN. De cantor(s),
indien aanwezig staan op minimaal 6 meter afstand
van de mensen en elkaar
Als parochianen samen bidden is prima maar
het zingen mag niet tijdens de viering. Er zijn
daarom dus geen misboekjes en geen zangbundels
aanwezig. Alleen de cantor(s) mogen zingen.
Alleen de voorganger en de lector zijn op het
priesterkoor aanwezig, dus geen misdienaars en acolieten.
Wens elkaar alle vrede toe maar geef elkaar geen
hand. Vriendelijk een buiging maken kan namelijk ook.
Het offeren van geld is een groot goed, er staat een
offerblok achter in de kerk om uw bijdrage aan de
collecte te leveren, maar raak deze niet aan.
U kunt met huisgenoten bij elkaar zitten maar bij alle
anderen neemt u anderhalve meter afstand in acht.
Ga niet zitten op plaatsen die zijn afgesloten.
Ga voor u naar de kerk gaat thuis naar het toilet, toiletten
kunnen alleen in noodgevallen gebruikt worden.
Als toiletten worden gebruikt zal daar iemand voor aanwezig zijn die na elk
toiletbezoek het toilet en de ruimte ontsmet.
Na de viering zullen de plekken waar mensen hebben gezeten worden
ontsmet en het kerkgebouw gelucht.
In tegenstelling tot het protocol van de Nederlandse bisschoppen hebben de
parochiebesturen besloten dat er geen koffie mag worden geschonken na de
viering. Dit omdat we toch vaak spreken over een kwetsbare groep en de
anderhalve meter afstand moeilijk te organiseren is.
Word niet boos of chagrijnig vanwege de spelregels
die er zijn, maar wees blij dat we weer samen het
geloof mogen vieren.

DANK VOOR UW MEDEWERKING

