
Tijdspad coronamaatregelen SFX vanaf 19 april 2021 

Het Lokaal team (Zandraad en Pastoraatsgroep) laat zich leiden door de adviezen en regels vanuit de landelijke overheid en Bisdom. Soms is snelheid van 
beslissen door het Lokaal team van belang. Waar tijdsruimte voor overleg is zullen wij U raadplegen. Besluiten worden genomen door het Lokaal team maar altijd 
gecommuniceerd (*). Het kabinet heeft met enig risico de maatregelen wat verruimd maar die hebben (nog) geen effect voor de SFX. Het Lokaal team kan de 
routekaart nog niet optimaal aanpassen. De afspraken na 19 april zijn genomen in overleg met de voorgangers. 
 

Maatregelen per 19 april Deze geven nog niet de ruimte waar wij allen op hopen.  

Als mocht blijken uit het vervolg 
van de toekomstige persconfe-
renties dat maatregelen worden 
aangepast, zal ook de routekaart 
daarin meegaan. U wordt 
daarover dan direct 
geïnformeerd.  
 
De enige wijziging betreft nu dat 
m.i.v. Pinksteren (23 mei) weer 
met 4 zangers mag worden 
gezongen. 

1. Het aantal toe te laten kerkgangers blijft 30. Zij moeten OLVA reserveren en bij binnenkomst aangeven dat zij "gezond" 
zijn. Hun aanwezigheid is op eigen risico. Gastmensen ontvangen de kerkgangers en wijzen hen op het desinfecteren van 
handen. Kerkgangers maken gebruik van de aangegeven looproutes. 

2. De viering wordt gestreamd met  2 medewerkers en duurt maximaal 45 minuten.  
3. Naast begeleider en dirigent zijn er m.i.v. 23 mei vier andere zangers. We zullen in de kerk aangeven dat de viering wordt 

gestreamd. 
4. Tijdens de viering nemen dirigent, muzikaal begeleider en zangers plaats op het liturgisch centrum. Voorganger(s) en 

lector zitten op de eerste stoelenrij.  
5. Alle betrokkenen hebben een eigen verantwoordelijkheid en vrijheid om hieraan al dan niet hun medewerking te verlenen. 

Immers: voorgangers, lectoren, musici, koster, collectanten, gastmensen en streaminggroep moeten zich daarbij 
veilig voelen. 

6. De Covid-19 maatregelen (afstand, mondkapjes, aantal aanwezigen in de pastorie) zoals die eerder waren vastgesteld 
blijven van kracht. 

Pastorie / dagkapel De pastorie blijft gesloten voor bezoekers en samenkomsten. De administratie is op maandag- en vrijdagmorgen aanwezig. 
De dagkapel is en blijft open 

Bij nieuwe regels verdere 
afschaling 

We vieren weer met 80 kerkgangers met inachtneming van 1,50 meter 

Geen regels terug naar "normaal" We vieren weer met een naar we hopen volle kerk  

 
(*) communicatie 
1. via Website, nieuwsbrief en zandloper 
2. Via mail naar:  via: 
 - bestuur OLVA   Renée Hoes   - SCC   Phil Jacobs   
 - bloemengroep  Marcella v Noordenburg  - secretariaat SFX Marijke Jacobs    
 - communicatie wrkgrp Bernadette Heesbeen  - streaminggroep Bart Verreijt 
 - gastvrouwen  Angela Bernard   - transitieteam (OLVA) Marja Hogendoorn   
 - initiatiefgroep  Cor Arends (Bart Verreijt) - voorgangers SFX Lex vd Haterd    
 - kosters  Ab Olthof   - zangers, dirigent en  
 - katholiek Amersfoort Martin Lorijn     musici   Frank Kooiman 
 - lectoren  Angela Bernard   - concertgroep  Marcella v Noordenburg 
 - pastoresteam OLVA Josephine         
  


