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S t r o m e n   v a n   l e v e n d   w a t e r  

 

Betreft:  Aanscherping corona maatregelen 
 
 

Beste mensen, 
 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te 
breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronaviruspandemie. In de 
R.K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit 

besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 
05.00 uur. 
 

Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of 
parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. 

Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn. 
Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen 
van het komend weekend. 

 
Anderhalve meter 

De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is 
geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het 
kerkgebouw op anderhalve meter toelaat, wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.  

 
De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven 
de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere 

afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. 
 

Wat betekent dit nu voor onze parochie?  
 
Wij volgen de algemene lijn van de Rijksoverheid om het aantal contacten terug te dringen.  

We proberen – denkend vanuit deze lijn – kerkelijke samenkomsten als bron van hoop en bemoediging zo 
goed mogelijk doorgang te laten vinden. Dit zal beperkt zijn. We maken gebruik van digitale middelen / 
media om contacten zo goed mogelijk te onderhouden. 

 
CONCREET: 

 
1. Tussen 17:00 en 5:00 uur komen we niet meer samen in onze kerken en pastorale centra. Dit 

betreft vieringen, vergaderingen, koorrepetities, bijeenkomsten voor kinderen of volwassenen, 

concerten  etc. 
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2. Koren /zang: Koren moeten zich echt houden aan de 1,5 meter afstand, zich opstellen in zigzag-

formatie en het aantal zangers op de beschikbare ruimte aanpassen. 

 

3. Koffie drinken: Er is geen koffie drinken na de viering. 

 

Zoals de Nederlandse Bisschoppen hebben aangegeven worden er na 17:00 uur geen publieke vieringen 
meer gehouden. De vieringen op kerstavond, 24 december, komen helaas te vervallen. Maar er is ook goed 

nieuws. Op drie locaties zal er in besloten kring, dus zonder kerkgangers, een viering worden gehouden. 
Deze eucharistievieringen kunnen via de live stream verbinding gevolgd worden.  
 

Dit betreft:  
Mijdrecht 19:00 uur  Eucharistieviering Pastor Schyns 

Abcoude  20:00 uur Eucharistieviering  Mgr. Woorts 
Maarssen 20:30 uur Eucharistieviering Pastoor Den Hartog 
 

Bij deze vieringen kunnen alleen de noodzakelijke personen aanwezig zijn, inclusief koor. 
 
Voor de kerstvieringen van 25 en 26 december is helaas het aantal zitplaatsen in onze kerken beperkt.  Dat 

betekent dat er voor de veiligheid weer ingeschreven moeten worden om niet over het maximaal aantal 
kerkgangers te gaan, met controle aan de deur. 

 
De doordeweekse vieringen die in de avond stonden gepland worden naar een ander tijdstip verplaatst:  
 

De eucharistieviering in Mijdrecht van dinsdagavond 19:00 uur wordt verplaatst naar dinsdagochtend 9:30 
uur. De boeteviering van woensdag 15 december wordt verplaatst van 19:00 uur naar woensdagmiddag 
15:00 uur. 

 
De eucharistieviering in Vinkeveen van zaterdagavond 19:00 uur zal a.s. zaterdag 4 december vervallen.  

Ook op de andere zaterdagavonden. Daarvoor in de plaats zal er op zondag 12 en zondag 19 december om 
12:00 uur een eucharistieviering zijn.  
 

Deze nieuwe maatregelen vragen van ons allen opnieuw om een extra inzet, incasserings- en 
uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren.  

Namens het pastoraal team en parochiebestuur spreek ik onze grote dankbaarheid en waardering uit voor 
al diegenen die zich daarvoor inzetten.  De Adventstijd is een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde 
van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met 

zich meebrengt te doorstaan.  
 
Hartelijk dank voor uw medewerking.  

 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat van de 

parochie. 
  
Met vriendelijke groet namens het pastorale team en het parochiebestuur,  

 
 
Pastoor R. den Hartog 


