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Coronaroutekaart parochies H. Suitbertus & H. Paus Johannes XXIII
1 juni 2021
Risiconiveaus (van laag naar hoog):
1. Waakzaam; 2. Zorgelijk; 3. Ernstig; 4. Zeer ernstig; 5. Lockdown (= extra verzwaring bij niveau zeer ernstig)
Deze niveaus worden door de overheid/ RIVM vastgesteld aan de hand van het aantal positieve testen en ziekenhuisopnames per regio.

Voor alle risiconiveaus geldt ook in onze parochies: volg de basisregels, dat wil zeggen:
1. Houd 1,5 meter afstand van anderen
2. Is het druk? Ga dan weg!
3. Draag een mondkapje waar dat verplicht is
4. Was vaak je handen
5. Hoest en nies in je elleboog
6. Werk zoveel mogelijk thuis
7. Heb je klachten? Blijf in thuisquarantaine, ontvang geen bezoek en laat je testen!

Routekaart voor ons parochiële leven naar risiconiveau
Deze routekaart is gebaseerd op de CIO-routekaart voor de kerken. De CIO-routekaart is voor ons een zwaarwegend advies.
Daarnaast volgen wij de richtlijnen van de R.K. Kerk in Nederland en het Aartsbisdom Utrecht.
waakzaam
zorgelijk
Ernstig (v.a. 5 juni)
(lokaal) parochiesecretariaat Open, bezoek mogelijk
Open, bezoek mogelijk
Beperkt geopend voor
bezoek, nl: wél voor
administratieve zaken zoals
bv. misintenties opgeven.
Echter gesloten voor
aanloop en ontmoeting.
(lokaal) parochiecentrum
Open
Open
Beperkt open voor
parochianen, nl. op
afspraak voor bv. overleg

zeer ernstig
Gesloten.
Alleen bereikbaar per telefoon,
e-mail.

Gesloten voor parochianen.
Toegankelijk voor personeel na
toestemming PB, bv. voor past.
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Inloop par.centrum voor
ontmoeting/koffiedrinken

Open

Open

of pastoraal gesprek.
Toegankelijk voor personeel
gesloten

noodgevallen zoals
voorbereiding uitvaart
gesloten

Activiteiten, zoals: cursus, lezing, bezinning, en ander groepswerk. Ook: overleg van werkgroepen en vergaderingen
waakzaam
Onbeperkt

zorgelijk
Onbeperkt

Ernstig (v.a. 5 juni)
Onbeperkt

zeer ernstig
Wordt sterk ontraden
v.a. 13 jr: alléén online

Geen beperkingen
Geen beperkingen

Geen beperkingen
Max. 3 pers./dag

Als geestelijk bedienaar
Max. 1 pers./dag

Als geestelijk bedienaar
Dringend ontraden

Binnen, tot 18 jaar, bv. ehcvoorbereiding, jongerengroep
Binnen, 18 jaar en ouder
Onbeperkt
Max. 60 pers.
Bij voorkeur online; max.
Alleen online
zie: richtlijnen overheid voor
30 pers. indien live
samenkomsten (binnen)
Bestuurlijk overleg: PB, LR en Onbeperkt
Max. 60 pers.
Bij voorkeur online; max.
Alleen online; uitzonderingen
PG en overleg PT
30 pers. indien live
na goedkeuring PB, bv. bij
zie: richtlijnen overheid voor
dringende noodzaak
samenkomsten (binnen)
Repetities
Volg richtlijnen RIVM koren
Volg richtlijnen RIVM koren Volg richtlijnen RIVM koren Volg richtlijnen RIVM koren
koren/zanggroepen
Richtlijnen overheid voor samenkomsten (binnen): de normen voor de thuissituatie gelden niet voor organisaties. In ons parochiecentrum en -secretariaat
zijn wij aan te merken als een besloten organisatie (géén publieke). Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/uitgelichtcorona/coronamaatregelen

Pastoraat
Huisbezoek door pastores
Huisbezoek door vrijwilligers
(bezoekgroep)
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Erediensten
Aantal kerkgangers

Aantal pastores/ bedienaren
Aantal medewerkers
Sacramentenbediening
Kinderwoorddienst

Voorzang/ koorzang

Samenzang kerkgangers
Aantal kerkgangers bij doopen huwelijksviering
Aantal kerkgangers bij
uitvaart
Min. tijd tussen vieringen

Vieringen doordeweeks in
eigen kerk of kapel
Vieringen in instellingen

waakzaam
Geen beperking

zorgelijk
Max. 100 (op 1,5 meter)

Geen beperking
Nodig voor viering
Volg richtlijnen r.k.kerk
volg richtlijnen r.k. kerk en
overheid inz. onderwijs en
kinderopvang
Ja, volg basisregels RIVM
koren en richtlijnen r.k. kerk

Volg richtlijnen RIVM en r.k.
kerk
Gelijk aan zondag

Geen beperking
Nodig voor viering
Volg richtlijnen r.k. kerk
volg richtlijnen r.k. kerk en
overheid inz. onderwijs en
kinderopvang
Volg richtlijnen. Max. 12,
indien ter plaatse mogelijk
om voldoende afstand tov
anderen te bewaren
Volg richtlijnen RIVM en
r.k. kerk
Gelijk aan zondag

Ernstig (v.a. 5 juni)
Max. 50 (op 1,5 meter)
+300 zitplaatsen: min. 50,
max. 15 % bezetting (op 1,5
m.)
Nodig voor viering
Nodig voor viering
Volg richtlijnen r.k. kerk
volg richtlijnen r.k. kerk en
overheid inz. onderwijs en
kinderopvang
Volg richtlijnen. Max. 4,
indien ter plaatse mogelijk
om voldoende afstand tov
anderen te bewaren
Volg richtlijnen RIVM en
r.k. kerk
Gelijk aan zondag

Volg richtlijnen
rijksoverheid/ r.k. kerk
2 uur; in die tijd goed
ventileren door ramen en
deuren tegen elkaar open te
zetten in afwezigheid van
personen
Hanteer richtlijnen r.k. kerk/
mogelijk indien vrijw. willen
ondersteunen
Hanteer richtlijnen r.k. kerk
plus richtlijnen instelling/

Volg richtlijnen
rijksoverheid/ r.k. kerk
2 uur; in die tijd goed
ventileren door ramen en
deuren tegen elkaar open
te zetten in afwezigheid
van personen
Hanteer richtlijnen r.k.
kerk/ mogelijk indien vrijw.
willen ondersteunen
Hanteer richtlijnen r.k. kerk
plus richtlijnen instelling/

Volg richtlijnen
rijksoverheid/ r.k. kerk
2 uur; in die tijd goed
ventileren door ramen en
deuren tegen elkaar open
te zetten in afwezigheid
van personen
Hanteer richtlijnen r.k.
kerk/ indien vrijw. willen
ondersteunen
Hanteer richtlijnen r.k. kerk
plus richtlijnen instelling/

zeer ernstig
Max. 30 (op 1,5 meter) of alleen
online (bij lockdown)

Nodig voor (online) viering
Nodig voor (online) viering
Volg richtlijnen r.k. kerk
volg richtlijnen r.k. kerk en
overheid inz. onderwijs en
kinderopvang
Volg richtlijnen. Max. 4, indien
ter plaatse mogelijk om
voldoende afstand tov anderen
te bewaren
neen
Gelijk aan zondag
verzwaring: max. 30
Volg richtlijnen rijksoverheid/
r.k. kerk
2 uur; in die tijd goed ventileren
door ramen en deuren tegen
elkaar open te zetten in
afwezigheid van personen
geen vieringen doordeweeks

Geen vieringen in tehuizen
vanuit de parochies
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alleen mogelijk indien vrijw.
willen ondersteunen

alleen mogelijk indien
vrijw. willen ondersteunen

alleen mogelijk indien
vrijw. willen ondersteunen

waakzaam
Wordt geadviseerd

zorgelijk
Wordt geadviseerd

Ernstig (v.a. 5 juni)
Wordt geadviseerd

zeer ernstig
Ja, verplicht

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Geen advies

Geen advies

Ja, bij verplaatsing en bij
voorkeur ook op zitplaats

Ja, bij verplaatsing en bij
voorkeur ook op zitplaats

Geen advies

Geen advies

Ja, bij verplaatsing en bij
voorkeur ook op zitplaats

Ja, bij verplaatsing en bij
voorkeur ook op zitplaats

Praktische zaken:
Kerkgangers reserveren
vooraf zitplaats
Registratie aanwezigen kerk
en par.centrum (bij
activiteiten)
Triage en placeren
aanwezigen in kerk en
par.centrum
Kerkgangers en
medewerkers dragen
mondkapje
Voorgangers, lectoren en
acolieten dragen mondkapje

