
Aantal kerkgangers afhankelijk van grootte kerk 

Zingen door maximaal 12 koorzangers onder voorwaarden 
 

Beste mensen van de geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder, 

Begin deze maand spraken wij de hoop uit voor het einde van juni meer versoepelingen te 
kunnen melden. Naar aanleiding van de algemene versoepelingen door het kabinet per 26 
juni hebben de bisschoppen besloten het ‘Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter’ aan 
te passen. 

 

Aantal kerkgangers afhankelijk van grootte kerk 

Vanaf 26 juni wordt het maximaal aantal kerkgangers bepaald door de grootte van de kerk: 
er mogen zo veel kerkgangers worden toegelaten als op 1½ meter afstand mogelijk is. In een 
eerdere fase hebben de lokale pastoraatgroepen en beheercommissies de ‘anderhalve 
meter-capaciteit’ van de verschillende kerken reeds vastgesteld; die aantallen kunnen wij nu 
weer aanhouden. 

 

Soms reserveren, altijd aanwezigen noteren 

Het vooraf reserveren blijft nodig in die kerken waar bij sommige vieringen (met name op 
zondagen) meer kerkgangers te verwachten zijn dan de ‘anderhalve meter-capaciteit’ van de 
kerk toelaat. In grotere kerken zal dit niet meer nodig zijn, in iets kleinere kerken wel. Wij 
vragen aan de lokale pastoraatgroepen en beheercommissies te bepalen, op basis van deze 
richtlijn, of reserveren in hun kerk nodig blijft. In de lokale nieuwsbrieven en websites kan dit 
worden meegedeeld aan de betrokken parochianen. Het blijft, ook als reserveren niet nodig 
is, noodzakelijk om de namen en contactgegevens van de kerkgangers te noteren 

 

Basisregels blijven grotendeels van kracht 

De basisregels voor communie uitreiken (met een eucharistisch pincet en een 
communiescherm), hygiëne (o.a. desinfectiegel) en onderlinge afstand (1 ½ meter, 
looproutes) blijven onverkort gelden. 

Tijdens vieringen moet de kerk goed worden geventileerd. Vooraf en na afloop van een 
viering moet de kerk goed worden doorgelucht (gespuid) gedurende minstens 10 minuten; 
daarbij mogen geen mensen in de kerk aanwezig zijn. 

Het dragen van mondkapjes in de kerk is vanaf 26 juni niet meer verplicht, tenzij op 
momenten waarbij geen 1½ meter afstand kan worden gehouden. 

 

Bijeenkomsten op 1½ meter in goed geventileerde ruimte 

Bijeenkomsten zijn weer toegestaan, mits de onderlinge afstand van 1½ meter in acht wordt 
genomen. Bij bijeenkomsten in zaalruimte van de kerk, moet de zaal goed worden 
geventileerd, en zowel tevoren als na afloop goed worden doorgelucht. Ook hier zijn 
hygiëne-maatregelen (zoals het gebruik van desinfectiegel) noodzakelijk. 



Ook bij bijeenkomsten in de buitenlucht moet de onderlinge afstand van 1½ meter in acht 
worden genomen. Wanneer een bijeenkomst zichtbaar is vanaf de openbare weg (zoals bij 
een openluchtviering of een processie), moet hiervoor verlof worden gevraagd bij de 
burgerlijke gemeente. 

 

Zingen met maximaal 12 zangers onder strikte voorwaarden 

Samenzang is uitdrukkelijk nog niet toegestaan. Wel is het aantal cantores of koorzangers 
dat in een viering mag zingen verhoogd van 4 naar 12 zangers, echter onder strikte 
voorwaarden. Zangers moeten op 1½ meter afstand van elkaar staan, en niet achter elkaar 
maar in zig-zag opstelling. Ook moeten zij ruime afstand (meer dan 1½ meter) houden ten 
opzichte van de kerkgangers. Verder moet de kerkzaal voortdurend (24 uur) geventileerd 
worden, en moet de kerk vooraf en na afloop van een viering goed worden doorgelucht 
(zoals eerder in deze brief aangegeven). 

Repetities van maximaal 12 koorzangers zijn toegestaan, onder dezelfde voorwaarden als 
zingen bij een viering. Repeteren in een repetitielokaal is echter beslist nog niet mogelijk. Bij 
een repetitie moet de kerk goed geventileerd worden; en bovendien vooraf, tijdens de 
pauze en achteraf goed worden gelucht. 

Het aantal zangers dat in een kerk mogelijk is, hangt af van de lokale situatie: hoe groot is de 
kerk? welke afstand tussen koorleden onderling en ten opzichte van kerkgangers is 
mogelijk? kan er voortdurend goed geventileerd worden? is het mogelijk de kerk goed te 
laten doorluchten? 

Wij vragen aan de lokale pastoraatgroepen en beheercommissies in overleg met de koren te 
bepalen welk aantal zangers tijdens een viering en bij een repetitie in de kerk verantwoord 
is. 

 

Dankbaar maar alert 

Wij zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Graag 
willen wij alle vrijwilligers bedanken die in deze tijd de contacten in de parochie-
gemeenschap gaande houden, en die een verdere heropening van onze kerken mogelijk 
maken. 

Wel blijven wij alert en voorzichtig. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet 
ten einde. Daarom vragen wij zorgvuldig alle richtlijnen na te leven, uit zorg voor elkaar. In 
de loop van augustus verwachten wij een nieuwe aanpassing van het protocol ‘Kerkelijk 
leven op anderhalve meter’. 

Met vriendelijke groet, 

 

Pastoraal team, 24 juni 2021 


