
KERKBEZOEK WEER MOGELIJK 
In deze tijden van corona naar de kerk gaan, vinden vele mensen nog niet vertrouwd genoeg, 
omdat er nog steeds onvoldoende bekend is over het virus. Aan de andere kant lijkt het virus wel 
beheersbaar als iedereen zich aan de anderhalve meter houdt en er maatregelen getroffen worden 
om besmetting te voorkomen. Veel mensen missen hun wekelijkse bezoek aan een kerkelijke 
viering. Er zijn wel mogelijkheden om vieringen digitaal te volgen, maar de echte beleving 
ontbreekt dan. Daarom verlangen parochianen ook naar een viering waar zij zelf bij kunnen zijn, 
waar zij ter communie kunnen gaan en een kaarsje kunnen opsteken in een Mariakapel. Voor deze 
parochianen zijn er nu al in deze maand vieringen georganiseerd. 

De Nederlandse bisschoppen hebben naar aanleiding van de geleidelijke versoepeling van de 
coronamaatregelen uitgebreide protocollen opgesteld en het kerkbestuur heeft een gebruiksplan 
voor de kerken in onze regio Amsterdam Nieuw-West opgesteld, met daarin zoveel mogelijk 
maatregelen om de kerkgangers te beschermen. Er wordt bijvoorbeeld niet gezongen, om de 
verspreiding van lichte deeltjes tegen te gaan. Ook is het maximale aantal deelnemers in juni tot 30 
personen teruggebracht, allemaal met minimaal anderhalve meter afstand, terwijl er ruim 
geventileerd zal worden. 

 

De Pauluskerk aan de Pieter Calandlaan is weer open. 

In de maand juni zijn in overleg met de pastor de meeste RK vieringen in Nieuw-West in de 
Pauluskerk gepland. Voor de zondagen komt daar de Verrijzeniskerk bij. De kerken van het Nieuwe 
Verbond en de Pancratius blijven helaas nog enige tijd gesloten, maar het kerkbestuur is druk bezig 
om vrijwilligers te vinden en hoopt deze kerken ook per 1 juli te kunnen openstellen. Komt u normaal 
naar één van de genoemde kerken? Wij zijn één parochie. U kunt nu ook een andere kerk kiezen.  

 

Ook de Verrijzeniskerk aan de Louis Bouwmeesterstraat is open. 



Een onderdeel van het gebruiksplan is een RESERVERINGSSYSTEEM, omdat het totale aantal 
deelnemers aan een viering in juni beperkt moet blijven tot dertig personen. Wel heeft het bestuur in 
samenwerking met de pastor ervoor gezorgd, dat er veel meer vieringen zijn dan normaal. Voor juni 
kunt u uitsluitend één viering per keer reserveren, maar wel voor meer personen uit uw gezin. Er zal 
helaas op de zondagen geen plaats zijn voor iedereen, daarom zijn er ook tijdens doordeweekse 
dagen vieringen georganiseerd. Het reserveren gaat deze maand UITSLUITEND TELEFONISCH. U leest 
hieronder wanneer en hoe dat kan. 

BENT U GEZOND EN HEBT U GEEN CORONA-KLACHTEN? DAN KUNT U EEN 
PLAATS RESERVEREN.  

Wij vragen u veel geduld te hebben, want de telefoonlijn kan lang bezet zijn. Ook kan het zijn dat de 
door u gekozen viering al vol zit. U kunt dan een andere viering kiezen. 

Telefoonnummers 

Pauluskerk: 020 – 6191766 

Verrijzeniskerk: 06-28747588  

Kijk a.u.b. voor actuele gegevens op de website: 
www.devierevangelistenamsterdam.nl 

Hieronder vindt u het lijstje met de vieringen. 

Reserveringsmoment: alleen tijdens de aangegeven momenten, altijd tussen 14.00 en 
17.00u, steeds twee of meer dagen voordat de viering plaats vindt. 

 
Datum viering Kerk Tijdstip aanvang 

viering 
Reserveringsmoment 

Do 11-6 Paulus 19.00 9 juni 
Vr 12-6 Paulus 11.00 10 juni 
Za 13-6 Paulus 11.00 11 juni 
Za 13-6 Paulus 19.00 12 juni 
Zo 14-6 Paulus 10.00 12 juni 
Zo 14-6 Verrijzenis 10.00 12 juni 
Ma 15-6 Paulus 19.00 12 juni 
Di 16-6 Paulus 19.00 12 juni 
Wo 17-6 Paulus 11.00 15 juni 
Do 18-6 Paulus 19.00 16 juni 
Vr 19-6 Paulus 11.00 17 juni 
Za 20-6 Paulus 11.00 18 juni 
Za 20-6 Paulus 19.00 18 juni 
Zo 21-6 Paulus 10.00 19 juni 
Zo 21-6 Verrijzenis 10.00 19 juni 
Ma 22-6 Paulus 19.00 19 juni 



Di 23-6 Paulus 19.00 19 juni 
Wo 24-6 Paulus 11.00 22 juni 
Do 25-6 Paulus 19.00 23 juni 
Vr 26-6 Paulus 11.00 24 juni 
Za 27-6 Paulus 11.00 25 juni 
Za 27-6 Paulus 19.00 25 juni 
Zo 28-6 Paulus 10.00 26 juni 
Zo 28-6 Verrijzenis 10.00 26 juni 
Ma 29-6 Paulus 19.00 26 juni 
Di 30-6 Paulus 19.00 26 juni 

 

 

De Pancratiuskerk aan de Sloterweg en de kerk van het Nieuwe Verbond aan het Molièreplein gaan hopelijk 
begin juli weer open. 

 

 


