
 

 

 
Vijf vragen aan het bestuur 

 
 

De afgelopen maand is achter de schermen hard gewerkt om onze kerken 
voor te bereiden op de heropening. Het initiatief voor de verschillende 
maatregelen kwam van het parochiebestuur. Bestuurslid Gusta Willems 
was bereid om een paar vragen te beantwoorden. 

 
In sommige parochies gingen kerken half juni al open. 
Waarom hebben wij moeten wachten tot 1 juli? 
Onze parochie heeft acht geloofsgemeenschappen met 
negen kerken. Per 1 juni mochten er maximaal 30 men-
sen in de kerk. Dat was eerst inclusief ‘kerkpersoneel’, op 
het moment van schrijven (19 juni) is bekend geworden 
exclusief de dienaren. Voor ons was de grote vraag: hoe 
ga je 30 mensen toe laten tot de kerk? 
Gelukkig zijn al onze geloofsgemeenschappen vitaal en 
bezoeken gemiddeld meer dan 100 mensen een viering. 
Wie laat je dan toe? Welk systeem ga je opzetten? Voor 
ons werd snel duidelijk dat de beperking van 30 mensen 
zou betekenen dat we veel ‘nee’ zouden moeten verko-
pen en wellicht scheve gezichten zouden krijgen binnen 
de geloofsgemeenschappen. Een onwenselijke situatie. 
Bovendien wilden we als bestuur graag dat de geloofs-
gemeenschappen een plan zouden opstellen waaruit 
blijkt dat het protocol van de kerkprovincie wordt ge-
volgd in de eigen gemeenschap. Dat is maatwerk, want 
geen kerk is hetzelfde. Door het late verschijnen van de 
protocollen van de kerkprovincie betekende dit dat de 
geloofsgemeenschappen daar tijd voor moesten krijgen 
en ook dat wij als bestuur weer tijd moesten hebben om 
te beoordelen of de protocollen voldoen. 
Het ontzettend fijne van onze parochie is dat het draait 
op vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten. 
Tegelijkertijd is dat ook een achilleshiel, immers de tijd 
van vrijwilligers is meer beperkt dan die van beroeps-
krachten. Uiteindelijk zijn wij als bestuur aansprakelijk, 
mocht bijvoorbeeld contactonderzoek nodig zijn. Dan is 
het belangrijk dat de geloofsgemeenschappen hun kerk 
goed hebben ingericht op 1,5 meter afstand houden en 
dat er een centraal systeem is waarin wordt geborgd dat 
contactonderzoek mogelijk is. 
De pastoor heeft daags voordat wij dit besluit hebben 
genomen, gebeld met collega’s binnen en buiten het 
bisdom. Daaruit kwam naar voren dat de meeste 
parochies hun kerken gesloten hielden tot 1 juli. De 
kerken die wel open gingen waren vaak beperkt tot één 
geloofsgemeenschap waarin gevierd werd. Door de 
weidsheid en de verscheidenheid van onze parochie 
vonden wij dat ook niet wenselijk. Hoewel heel erg zuur 
voor veel mensen die zich hebben verheugd weer een 

gemeenschap in de kerk te kunnen vormen, zijn wij nu 
blij deze beslissing, hoe moeilijk ook, te hebben 
genomen. Alles blijft vloeibaar, protocollen blijven aan 
verandering onderhevig, maar wij zijn er als bestuur een 
stuk geruster op dat per 1 juli veilig gevierd kan worden 
met ongeveer het aantal mensen dat voorheen in de kerk 
zat. 
  
Welke voorzorgsmaatregelen worden genomen om de 
veiligheid te waarborgen? 
Centraal hebben we contactloze dispensers besteld voor 
de geloofsgemeenschappen. In tegenstelling tot de 
supermarkt en overige plaatsen waar de parochianen 
komen, hoeft men bij het ter kerke gaan niet bang te zijn 
voor besmetting via plastic waarmee handen gereinigd 
moeten worden. 
Daarnaast hebben de priesters een goed systeem be-
dacht waarmee rondlopen in de kerk door parochianen 
wordt beperkt bij het ter communie gaan. Voor de pries-
ters zijn spathelmen besteld en eucharistische pincetten. 
 

  
 
Hierdoor kunnen zij de communie uitreiken door langs 
de banken te lopen. De gemeenschap blijft op de plaats, 
staat alleen maar op als teken dat zij de communie willen 
ontvangen. Zoals iedereen heeft kunnen lezen, wordt 
het coronavirus met name verspreid als mensen veel 
langs elkaar bewegen. Omdat alleen de priester beweegt 
wordt het risico minder. Mensen die een glutenvrije 
hostie meenemen, zullen aparte instructies krijgen via de 
geloofsgemeenschappen. 



 

 

Verder is een centraal reserveringssysteem ontworpen 
waarin mensen van te voren aangeven dat er geen 
corona-gerelateerde klachten zijn. Is dit absoluut 100% 
veilig? Nee, maar wij gaan uit van de eerlijkheid van de 
mensen. Dit systeem stelt ons instaat nogmaals voor dat 
men ter kerke gaat te vragen naar de situatie van de 
kerkganger. 
Ook kan de kerkganger zich eenvoudig afmelden, 
mochten zich toch klachten ontwikkelen. Is door deze 
maatregelen de veiligheid 100% gewaarborgd? Nee, dat 
niet. Gezond verstand van de bezoekers van de vieringen 
is altijd noodzakelijk, net als dat van de vrijwilligers die 
zich inzetten om de vieringen te verzorgen. 
Als bestuur kun je niet alles wegnemen. Wat wij pro-
beren is dat zoveel mogelijk wel te doen. Daarvoor zijn 
ook centraal banners en posters ontwikkeld met daarop 
de gedragslijnen waaraan de bezoeker zich dient te 
houden bij het ter kerke gaan. 
 
Wat als er meer dan 100 mensen naar de kerk toe 
komen?  
De kerk is alleen open voor mensen die zich hebben aan-
gemeld via het online reserveringssysteem. Of als zij 
geen digitale vaardigheden hebben, de telefoon. Hoe 
ontzettend vervelend ook, voor andere mensen is geen 
plaats. Dit is eigenlijk niet wat je wilt als kerk, want hoe 
ontzettend belangrijk is het om als kerk gastvrij te zijn, 
dat is de bodem van ons geloof! Maar deze mensen moet 
helaas worden verzocht huiswaarts te keren. 
Dat betekent dat ook als de viering via het reser-
veringssysteem niet is volgeboekt, toch moet worden 
verzocht dat mensen naar huis gaan. Alleen via dit 
centrale systeem kunnen we waarborgen dat geen op-
stoppingen ontstaan, met gevaar van niet handhaven 
van de anderhalvemetermaatregel bij het ter kerke gaan. 
En ook dan voorkomen we dat mensen denken ‘ik hoef 

mij niet van tevoren aan te melden, ik kom er toch wel 
in’. En bovendien, het verzamelen van contactgegevens 
is echt noodzakelijk voor eventueel contactonderzoek bij 
een besmettingsuitbraak. 
  
Waarom mogen koren nog niet zingen? 
We volgen hierin de RIVM-voorschriften. Die stellen dat 
bij zang zes meter afstand noodzakelijk is om eventuele 
overdracht van het coronavirus te beperken. Een koor 
opstellen met zes meter tussen de zangers is niet 
mogelijk. 
Dat betekent ook dat de gemeenschap niet mee kan 
zingen. Immers, de kerkgangers bevinden zich op 1,5 
meter afstand van elkaar. Ook dat voelt enorm tegen-
natuurlijk! Bovendien doet het afbreuk aan de belang-
rijke rol die koren hebben in de liturgische vieringen. 
Mooie zang laat het goddelijke zien, zeker als het door 
een koor wordt uitgevoerd dat zich met hart en ziel inzet. 
De nieuwe realiteit betekent dat dit wordt beperkt tot 
een cantor of cantatrice, ondersteund met begeleiding. 
Gelukkig kan dat ook goddelijk klinken en kan ook een 
stille viering oproepen tot devotie. Wat is het toch fijn bij 
een kerk te horen die voor meer stormen heeft gestaan! 
Veel riten zijn juist nu toepasbaar! 
 
Wat als ik nog niet naar de kerk durf? 
Zeker als u tot een kwetsbare groep behoort, is het lastig 
een afweging te maken wanneer kerkgang weer kan. Ook 
kan het zijn dat u niet tot een kwetsbare groep behoort, 
maar klachten hebt die gerelateerd kunnen worden aan 
het coronavirus, zoals verkoudheid en koorts. Blijf dan 
vooral thuis! 
In ieder geval tot oktober worden om 9.00 uur online 
eucharistievieringen verzorgd vanuit de Josephkerk in 
Hooglanderveen. Deze zijn te volgen via RKEemland.nl. 
 

 
 

http://rkeemland.nl/

