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PROTOCOL VOOR BEZOEKERS VIERINGEN IN SINT PETRUS’ BANDEN 

MIV JULI 2020 
 

Bestemd voor 
Kerkbezoekers tijdens vieringen 

 
Ter inleiding 

Dit protocol bevat aanwijzingen voor de bezoekers van de vieringen in St Petrus’ 
banden die met ingang van juli 2020 weer gehouden zullen gaan worden. 

Voor allen (parochianen, voorgangers, lectores, cantores, kosters, etc) gelden 
strikte afspraken waardoor de vieringen op onderdelen anders zullen verlopen 

dan voorheen. 
Bezoekers wordt gevraagd zich aan de algemene richtlijnen van het RIVM te 

houden. Met name om wanneer men verkouden is, of anderszins 
gezondheidsklachten heeft, NIET naar de vieringen te komen. 

 

Toegang tot de vieringen 
In de kerk is minder zitruimte beschikbaar dan we gewend zijn omdat zowel 

gezeten in de bank als lopend door de kerk, de 1,5 m afstand bewaard moet 
kunnen blijven. Daarom zijn op de banken met kussentjes de plekken 

aangegeven waar men plaats kan gaan nemen. De overige ruimte in de banken 
mag absoluut niet gebruikt worden. Verder zullen er een aantal vaste 

looprichtingen worden aangegeven om onderlinge botsingen te voorkomen. 
 

Dit betekent dat het maximum aantal bezoekers strikt in acht genomen gaat 
worden. Hiertoe zijn er per viering 43 (drie-en-veertig) plaatsbewijzen 

beschikbaar. Eén plaatsbewijs geeft om de mogelijkheid om individueel een 
zitplaats in te nemen.  

Als u met uw partner komt (of met iemand anders met wie u een duurzaam 
gemeenschappelijk huishouden heeft) geeft één plaatsbewijs de mogelijkheid 

om twee zitplaatsen onmiddellijk naast elkaar in te nemen. 

Komt u met uw partner en twee kinderen (hoe klein ook, zelfs als ze gaande de 
viering op schoot blijven zitten) dan heeft u dus twee plaatsbewijzen nodig. 

 
De plaatsbewijzen kunnen niet van te voren worden gereserveerd. Voorafgaand 

aan de viering kunt u zich aan de deur van de kerk (hoofdingang) melden bij de 
“portier”, alwaar u de benodigde plaatsbewijzen in ontvangst kunt nemen.  

 
Dit betekent ook dat het voor kan komen dat alle plaatsbewijzen al uitgegeven 

zijn, en we u geen plaats aan mogen bieden in de kerk. Mocht dit te vaak voor 
gaan komen  dan gaan we de mogelijkheid onderzoeken om meerdere vieringen 

per week(end) te laten plaats vinden. 
 

Aanvang van de viering 
We verzoeken de bezoekers om eerder dan wellicht gewend écht tijdig naar de 

kerk te gaan. Vanaf 10:00 uur worden er toegangsbewijzen uitgegeven. Om 

10:25 uur gaat de kerk even dicht om de aanvang van de viering in alle rust te 
kunnen laten verlopen. Als er nog plaatsbewijzen beschikbaar zijn gaat de deur 
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om 10:35 uur weer open om degenen die alsnog de viering bij willen wonen 

toegang te verlenen. 
 

Betreden van de kerk 
Na ontvangst van het toegangsbewijs (incl. pen ivm invullen plaatsbewijs) 

betreedt u de kerk. U wordt verzocht om onmiddellijk uw handen te reinigen 
met de middelen die er daarvoor gereed zullen staan.  

En daarna direct naar een beschikbare zitplaats te gaan, en daar gaande de 
viering ook te blijven zitten. Er zullen kosters/assistenten zijn die u eventueel 

de weg wijzen. 
 

Toegang Maria Kapel 
De Maria Kapel is vóór aanvang dienst niet toegankelijk. Zij dit dat willen kunnen 

na afloop van de viering via het middenpad naar de Maria Kapel gaan. We 
verzoeken u om de 1,5m afstand steeds te blijven bewaren. En om met niet 

meer dan één persoon gebruik te maken de Kapel. 

 
Zingen 

In de vieringen zal geen voltallig koor aanwezig zijn, maar één of twee cantores 
begeleid door een pianist/organist. 

De bezoekers wordt gevraagd om absoluut niet mee te zingen met de liederen. 
 

Collecte 
In de viering zal geen rondgang zijn met collecte schalen. In plaats daarvan 

staan er na afloop bij de uitgang collecte schalen/bussen.  
 

Vredeswens 
Bij de vredeswens komen we niet uit de bank en geven elkaar geen hand. 

Opstaan en een beleefd gebaar maken naar de mensen om u heen wordt van 
harte aangemoedigd. 

 

Communie 
Ook in Eucharistie vieringen zullen we onder één gedaante ter communie gaan: 

we ontvangen alleen het Brood uit de Eucharistie. Degene die de communie 
uitreikt staat achter een zgn hoestscherm vóór in de kerk. 

Kosters in de kerk zullen aanwijzingen geven om het ter communie gaan ordelijk 
te laten verlopen. Daarbij wordt per kant van de kerk aangegeven wanneer de 

daar gezeten parochianen naar voren kunnen komen. 
 

Ieder krijgt tijdens de communiegang van de koster een papieren bedekking van 
de hand bij wijze van corporale. Men wordt verzocht dit vlak voor het moment 

van ontvangen van de communie in de handpalm te leggen zodat de voorganger 
daarin/daarop een hostie kan leggen. 

 
Mocht u gewend zijn om een pixus mee te hebben om de communie voor een 

partner thuis mee te nemen, dan presenteert u éérst de pixus om een hostie te 

ontvangen, bergt deze op, en presenteert vervolgens de hand met corporale. 
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Verlaten van de kerk 
U kunt via de buitenpaden en de zij-ingangen de kerk verlaten. Degene die nog 

naar de Maria Kapel willen lopen via het middenpad naar achter, vormen in het 
achterste deel van het middenpad, en rechtsom richting de kapel een wachtrij 

met onderlinge afstand van 1,5 m (zie tape-strepen op de grond). Na verlaten 
van de kapel gaat met via de deuren het dichtste bij de kapel naar buiten. 

 
Bij de uitgang staat collecte bussen/-schalen. Die bevelen we u van harte aan. 

Graag uw ingevulde plaatsbewijs naast de collecteschaal achter te laten. 


