
Datum: 27-5-2021 

De basis van 1,5 meter afstand houden is het uitgangspunt van onderstaande 

aanpassingen. 

Voorbereiding van de viering: 

De voorbereiding kan op dezelfde wijze plaatsvinden als gebruikelijk. 

De zondagse viering: 

• Ondanks dat we ervan uitgaan dat alle aanwezigen gevaccineerd (kunnen) zijn, houden we 

de basismaatregelen aan, met enkele gewenste verruimingen. 

• De kosters maken de zaal gereed voor de viering. De sleutels kunnen als voorheen bij de 

receptie worden gehaald, welke is beveiligd met een scherm.  

• Bij de ingang van de zaal staat desinfecterende handgel waar bij binnenkomst door de 

kerkgangers gebruik van kan worden gemaakt. Bij binnenkomst, vertrek en lopen in de zaal 

gaat het mondmasker op, zittend op de stoel mag het af. 

• In de viering zijn drie personen die de mensen toespreken, hiervoor geldt het volgende: 

o Raadslid: die staat naast de spreekstoel met een eigen microfoon. 

o Lector: die staat achter de spreekstoel met een eigen microfoon. 

o Voorganger: staat achter de tafel met een eigen microfoon. 

• De kosters leggen de liturgie klaar op de stoelen en zorgen ervoor dat er minimaal 1,5 meter 

afstand is tussen de liturgieën (in ieder geval steeds een rij overslaan en niet achter elkaar 

zitten) 

• Voorganger/ lector neemt zelf (indien nodig) water mee om te drinken tijdens de viering. 

• Zolang er geen direct contact mag zijn is er geen koffiedrinken voor de viering (reden is dat 

niet voorkomen kan worden dat we elkaar aanraken en dat we in korte tijd dezelfde 

materialen aanraken).  

• Er is geen samenzang door de gemeente leden. 

• Wel graag voorzangers maximaal 4 personen, de voorganger is hiervoor verantwoordelijk. 

• Het maken van de kring als volgt; iedereen gaat staan voor de stoel waarop is gezeten. 

• De credenstafel wordt door de koster ingericht met daarop het dienblad met daarop de 30 

glaasjes en schaal met gebroken matzes. Ook wordt er een kan met wijn op de credenstafel 

geplaatst. 

• Maaltijd viering: 

o Het raadslid (met mondkapje) haalt het dienblad en wijnkan van de credenstafel en 

plaatst het op de altaartafel. 

o De voorganger schenkt de glaasjes in, het aantal is gelijk aan de aanwezigen in de 

zaal.   

o Na de woorden van de voorganger gaat het raadslid met het dienblad rond om te 

delen. 

o Na afloop staat het dienblad op de altaartafel afgedekt met een doek. 

• De bezoekers gaan bij aankomst naar een plaats in de zaal, huisgenoten mogen samen zitten 

alle anderen minimaal 1,5 meter uit elkaar. 

• Raadslid geeft de voorganger geen hand, wel gaan ze beide staan en met en lichte buiging 

naar elkaar geven ze de verantwoording aan elkaar over.  



• Collecte: op een tafel, bij de uitgang staan twee mandjes (worden gemerkt) voor de collectes 

van die zondag. Het raadslid doet de collectes in twee afzonderlijk zakjes, gaat na een aantal 

dagen de collectes tellen en levert het in bij de penningmeester.  

• Na de viering verzorgen de kosters de afwas, in de ontmoetingsruimte. 

• Het dienblad en glaasjes worden opgeslagen in de “OGH” kast op het podium.  

• Na de viering is er geen koffiedrinken, iedereen gaat weer naar huis. 

• Als we elkaar willen spreken zorg dan voor voldoende afstand. 

 


