Aantal kerkgangers naar 10 % van het aantal zitplaatsen
Bij uitvaarten maximaal 100 personen op 1½ meter
Beste mensen van de geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder,
In maart heeft het pastoraal team besloten per 24 maart de publieke vieringen in onze parochie te
hervatten, onder de voorwaarde dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn voor zowel de
uitvoering van het corona-protocol als voor de viering zelf. Vanaf het weekend van Palmzondag
zijn beide kerken in Schiedam, de Liduinabasiliek en de Jacobuskerk, weer geopend. Inmiddels is
besloten dat beide Vlaardingse kerken, de Lucaskerk en de Pax Christikerk, met ingang van
Hemelvaartsdag hun deuren weer openen voor maximaal 30 personen per viering.
Afgelopen donderdag kregen wij bericht van de bisschoppenconferentie dat het maximaal aantal
deelnemers aan een viering (exclusief bedienaren rond het altaar, organist/pianist en cantores)
verhoogd wordt tot maximaal 10 % van het aantal reguliere zitplaatsen. Daarbij worden
zitplaatsen op het liturgisch centrum en op de koorzolder, en ook bij te plaatsen stoelen, niet
meegerekend.
Concreet betekent dit dat met onmiddellijke ingang het aantal bezoekers per viering verhoogd
wordt tot maximaal 50 personen in de Liduinabasiliek. Voor de overige kerken (die over 300 of
minder reguliere zitplaatsen beschikken) blijft het aantal bezoekers maximaal 30 personen.
Voor alle kerken geldt dat kerkgangers zich tevoren moeten aanmelden, en dat hun contactgegevens gedurende een week bewaard blijven (ten behoeve van bron- en contact-onderzoek bij
een onverhoopte besmetting).
Ook voor alle kerken geldt dat het maximaal aantal deelnemers aan een uitvaartdienst is verhoogd
naar maximaal 100 personen, met in achtneming van de 1½ meter onderlinge afstand (behalve
tussen leden van éénzelfde gezin/huishouden). Het maximale aantal bezoekers bij een uitvaart zal
per kerk verschillen, afhankelijk van de grootte van de kerk. Wij vertrouwen er op dat de lokale
vrijwilligers deze richtlijn zullen uitvoeren op een wijze die past bij de omvang en inrichting van uw
kerk.
Verder blijven de richtlijnen zoals in de afgelopen periode. Tijdens vieringen mogen maximaal 4 cantores of
koorzangers zingen, op ruime afstand van elkaar en van de kerkgangers. Buiten de liturgie blijven voorlopig
alle bijeenkomsten opgeschort (behalve digitale vergaderingen). Pastoraal bezoek door pastores of door
vrijwilligers vindt alleen plaats bij dringende pastorale nood.
Wij hopen van harte dat binnenkort nieuwe versoepelingen mogelijk zijn. Naast een groter aantal
deelnemers van vieringen denken wij daarbij aan het hervatten van pastoraal bezoek en aan het weer
kunnen houden van bijeenkomsten. Op dit moment is dit echter nog niet toegestaan, vanwege het hoge
aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Wij roepen ieder op om deze richtlijn, zo lang versoepeling
nog niet verantwoord mogelijk is, te respecteren. Hopelijk lukt het u wel om via telefoon, WhatsApp, e-mail
of post contact te houden met parochianen die juist in deze tijd alleen zijn.

Graag willen wij alle vrijwilligers bedanken die in deze tijd de contacten in de parochiegemeenschap gaande houden, en die een voorzichtige heropening van onze kerken mogelijk
maken.
Met vriendelijke groet, een goede voorbereiding op de Hemelvaart en Pinksteren,
Pastoraal team

