PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER
ROOMS-KATHOLIEKE KERK NEDERLAND

PROTOCOL KERKGEBOUWEN
Dit protocol is bedoeld voor iedereen die een rol heeft bij het inrichten en schoonhouden van kerkgebouwen,
kapellen en andere ruimten zodat deze zo veilig mogelijk kunnen worden gebruikt.

Algemeen
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel, hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten
en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging
thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden.
RELIGIEUZE GEMEENSCHAPPEN
• Religieuze gemeenschappen dienen vooraf goed na te denken over de wenselijkheid om publieke vieringen te
houden.
• Bij openstelling van religieuze vieringen in religieuze gemeenschappen houdt men zich aan alle bepalingen van
het RIVM.
o In verzorgingshuizen van religieuzen zijn publieke vieringen niet toegestaan.
o In kleine, kwetsbare gemeenschappen wordt afgeraden om publieke vieringen te houden.
• Wanneer een gemeenschapslid corona-verschijnselen heeft, worden alle publieke vieringen stopgezet.

Liturgieviering
GEBRUIKSPLAN
• Maak een gebruiksplan voor het kerkgebouw.
• Per kerkgebouw wordt iemand aangewezen die er op toeziet dat de maatregelen worden nageleefd.
• Wees alert op de verplichte aanwezigheid van een bedrijfshulpverlener, iemand met een E.H.B.O. diploma.
• Er mag geen intentieboek aanwezig zijn.
RESERVEREN
• Maak een reserveringssysteem zodat iedereen die aanwezig wil zijn bij de liturgie zich kan aanmelden en een
plaats kan reserveren.
INFORMEREN
• Vraag aan deelnemers van de viering of bijeenkomst naar gezondheidsklachten coronavirus gerelateerd.
PLACEREN
• Geef veilige looproutes aan op anderhalve meter afstand van de zitplaatsen.
• Geef aan waar gelovigen kunnen zitten op anderhalve meter afstand van elkaar.
TOELAATBAAR AANTAL GELOVIGEN
• Als het toelaatbaar aantal gelovigen wordt overschreden kunnen meerdere vieringen op een dag plaatsvinden,
maar niet meer dan één viering per dagdeel.
HYGIËNE
• Stel een ontsmettingsplan op voor het kerkgebouw, lezenaars, microfoons e.d.

•
•
•

Bij binnenkomst staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten.
Wijwaterbakjes dienen leeg te zijn.
Tussen de vieringen moet het kerkgebouw geventileerd worden.

COMMUNICATIE
• Bij de ingang hangt een poster waarop de voorschriften duidelijk staan vermeld. Ook ligt hier het protocol voor
gelovigen zodat zij dit mee kunnen nemen.
• Zorg voor een Engelstalige versie voor anderstaligen.
H. COMMUNIE UITREIKING
• De gelovigen moeten geholpen worden bij het volgen van de anderhalve meter regel tijdens de communiegang.
• Er moet ontsmettingsmiddel klaar staan zodat gelovigen voor het ontvangen van de H. Hostie de handen kunnen
reinigen.
UITVAART
• Er is geen condoleanceboek aanwezig.
• Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook in de rouwstoet en op het kerkhof houdt men anderhalve meter
afstand van elkaar.
KINDERWOORDDIENST
• De voorschriften van de overheid ten aanzien van kinderen dienen in acht te worden genomen.

Gebed en devotie
AANBIDDING VAN HET ALLERHEILIGSTE
• In kerken waar het Allerheiligst Sacrament wordt uitgesteld voor aanbidding dienen de zitplaatsen te voldoen
aan de anderhalve meter regel.
MARIA
• De bidstoelen en banken dienen te voldoen aan de anderhalve meter regel.
• Er dient ontsmettingsmiddel aanwezig te zijn om de kraan/drukknop van een aanwezig wijwatertappunt na
gebruik te ontsmetten.
HEILIGEN
• De bidstoelen en banken dienen te voldoen aan de anderhalve meter regel.
• Het Heiligenbeeld, schilderij, icoon of reliekschrijn mag niet worden aangeraakt of gekust.
KAARSEN
• Bij het kaarsenbranden dienen kerkgangers via lijnen op de vloer op de anderhalve meter regel gewezen te
worden.
• De betaling van de kaarsen moet bij voorkeur contactloos plaatsvinden. Als dat niet mogelijk is dient
ontsmettingsmiddel voor de handen aanwezig te zijn bij de betaalbak.
OFFERBLOK
• Als contactloos offeren niet mogelijk is dient ontsmettingsmiddel voor de handen aanwezig te zijn.
PROCESSIES
• Processies op de openbare weg kunnen vooralsnog niet plaatsvinden.

Andere activiteiten
JEUGDWERK
• In het jeugdwerk (catechese, clubwerk, en andere jeugd- en jongerengroepen) moeten de aanwijzingen gevolgd
worden die door de overheid aan de scholen en/of kinderopvang gegeven zijn.
• De bijeenkomsten vinden plaats op een tijdstip en een locatie waar op dat moment geen andere activiteiten of
vergaderingen plaatsvinden.
DIACONAAL WERK
• Voor maaltijden e.d. moeten de ontwikkelingen m.b.t. de horeca gevolgd worden.
VERGADERINGEN
• De ruimtes waarin samengekomen wordt dienen veilig ingericht te zijn, met inachtneming van het door de
overheid toegestane aantal deelnemers.
• De deelnemers moeten op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten met goede ventilatie.
• Indien medegebruik van een gebouw wordt gemaakt, of een gebouw wordt gehuurd, stem het protocol met
elkaar af.
BEDEVAARTEN
• Bedevaarten in groepen per bus kunnen alleen plaatsvinden, wanneer in de bussen gezorgd is voor een
afstand van anderhalve meter tussen de passagiers die mondkapjes dragen, zoals in het openbaar vervoer.
• Bedevaartgangers die nu niet naar het bedevaartsoord kunnen komen kan de gelegenheid worden gegeven
om telefonisch of via e-mail een kaarsje te laten branden, een gebedsintentie aan te vragen of via internet
verbinding te maken met een bedevaartsplaats.

