
Tijdspad coronamaatregelen SFX per 25 sptember 2021 

Het Lokale Team (Zandraad en Pastoraatsgroep) laat zich leiden door de adviezen en regels vanuit de landelijke overheid en Bisdom. Soms is snelheid van beslis-
sen door het Lokale Team van belang. Waar tijdsruimte voor overleg is zullen wij U raadplegen. Besluiten worden genomen door het Lokale team maar altijd 
gecommuniceerd (*). Het kabinet heeft de maatregelen verruimd en ook het bisdom gaat daarin mee. Effect voor de SFX is dat er geen beperking meer wordt 
gesteld aan het aantal bezoekers en  de 1,5 meter afstand wordt losgelaten. Voorwaarde is wel dat het kerkgebouw voldoende is geventileerd.  

Maatregelen vanaf 25 september 
202l 

 

  1. Geen maximering aan het aantal toe te laten kerkgangers. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd rekening te houden 
met elkaar zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen in de kerk.  

2. Kerkgangers hoeven niet meer te reserveren en ook geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Wel dienen zij 
klachtenvrij te zijn. Gastmensen kunnen de kerkgangers op de aangegeven looproutes.  

3. Kerkzangers mogen ook weer meezingen. 
4. Kerkgangers mogen weer naar voren komen voor de Communie. Communie op de tong mag nog niet.  
5. De viering wordt gestreamd met 2 medewerkers en duurt maximaal 45 minuten.  
6. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen mits voldaan wordt aan de regels van het RIVM voor koren 

en zanger ensembles. Het is aan de dirigent of voltallig koor al wenselijk is. Frank heeft aangegeven voorlopig uit te 
gaan van maximaal 10 koorleden. Voor koorleden zijn bij repetities registratie en gezondheidscheck vereist.  

7. De wijze waarop wordt gecollecteerd blijft nog ongewijzigd. (Maandjes achterin de kerk). Ook de regel dat er bij de 
vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.  

8. Andere religieuze en kerkelijke bijeenkomsten in ons kerkgebouw zijn toegestaan met inachtneming van 
bovenstaande regels.  
 
Alle betrokkenen hebben een eigen verantwoordelijkheid en vrijheid om aan bijeenkomsten al dan niet hun 
medewerking te verlenen en moeten zich daarbij veilig voelen.  

pastorie / dagkapel De pastorie en hoor-en leerzaal zijn weer toegankelijk. Houd nadrukkelijk rekening met elkaar. De administratie is op 
maandag- en vrijdagmorgen aanwezig. De dagkapel is en blijft open. 

 We vieren bijna weer normaal en naar we hopen weer met een volle kerk 

  

(*) communicatie 
1. via Website, nieuwsbrief en zandloper 
2. Via mail naar:  via: 
 - bestuur OlVA   Renée Hoes   - scc   Phil Jacobs  pastoresteam OLVA: 
 - bloemengroep  Marcella v Noordenburg - secretariaat SFX Marijke Jacobs  Josephine  
 - 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   


