
Tijdspad coronamaatregelen SFX per 19 december 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 weer aangescherpt en ook het bisdom gaat daarin naar wij veronderstellen weer in mee.  

Maatregelen vanaf 19 
decembernovember 202l 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 14 januari 2022 ( en wellicht 
eerder) is er  weer een 
persconferentie. Wellicht kunnen 
Of moeten maatregelen dan 
opnieuw worden aangepast. 

1. Met ingang van zondag 19 december worden in de diensten van 19-24-25 december en 2 en 9 januari 2022 bij de 
vieringen geen kerkganger4s aanwezig mogen zijn. 

2. De viering wordt gestreamd met 2 medewerkers en duurt maximaal 45 minuten.  
3. Frank Kooiman heeft aangegeven voorlopig uit te gaan van de wijze waarop tot op heden tijdens de diensten werd 

gezongen. Voor koorleden zijn bij repetities registratie en gezondheidscheck vereist.   

4. Andere religieuze en kerkelijke bijeenkomsten in ons kerkgebouw zijn geannuleerd tot 14 januari 2022. Concreet 
betekent e.a. dat het concert van zondag 19 december door het AJO en het kindje wiegen op 25 december niet 
doorgaan.  

pastorie / dagkapel De pastorie en hoor-en leerzaal zijn toegankelijk voor maximaal 2 personen. Bij het zich verplaatsen is een mondkapje 
verplicht. Houd nadrukkelijk rekening met elkaar. De administratie is op maandag- en vrijdagmorgen aanwezig m.u.v. de week 
tussen kerst en nieuwjaar.  De dagkapel is en blijft open. 

  

  

(*) 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   
 - 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   


