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Aan onze parochianen 

Eindelijk is het zover: we gaan weer open! Vanaf 23 augustus willen we de zondagsviering 

weer openstellen. We realiseren ons terdege dat veel andere kerken al eerder zijn 

opengegaan en dat u wellicht dacht, waar blijft Warmenhuizen? Door de coronacrisis heeft 

het parochiebestuur niet vergaderd tussen maart en  juni, en velen van ons, ook de 

voorganger, behoren tot de risicogroep. Voorzichtigheid is en blijft geboden. 

Momenteel stellen wij alles in het werk om de opening met de daarbij behorende 

voorwaarden vorm te geven. U kunt het rijtje van premier Rutte waarschijnlijk wel dromen: 

geen handen schudden, niezen in je elleboog, houd anderhalve meter afstand en was je 

handen. 

Die regels gelden ook bij de openstelling van onze kerk. En daar komt een heel belangrijke 

voorwaarde bij: meld jezelf aan. Dat is verplicht. Elke keer opnieuw. Het liefst via de mail, en 

anders telefonisch. Anders mogen we u echt niet binnenlaten. Registratieformulieren 

moeten  bewaard worden om ingeval van een uitbraak te kunnen nagaan wie er wanneer 

binnen is geweest. 

De protocollen vindt u op onze website: www.parochiewarmenhuizen.nl/corona. Daar staan 

ook de documentatie en spelregels voor onze kerk, zodat u zich kunt voorbereiden op de 

komst naar de viering.  

Het maximaal aantal plaatsen in onze kerk is 110. Dat zijn dubbele plaatsen, voor personen 

uit hetzelfde huishouden. Als u samen met de buurman/vrouw komt, zit u elk op een 

dubbele plaats. Anderhalve meter bij elkaar vandaan. Wij vragen u op tijd te komen in 

verband met de maatregelen. 

Als u naar de kerk komt, zal een vrijwilliger klaarstaan met het registratieformulier. Er wordt 

gevraagd naar uw aanmelding en of u gezondheidsklachten heeft. U weet het: als dat zo is 

mag u niet naar binnen. Heeft u zich niet aangemeld: u mag niet naar binnen. Vervolgens 

staat achterin de kerk een tweede vrijwilliger die u vraagt de handen te desinfecteren. U 

wordt verwezen naar de derde vrijwilliger die vanaf de voorste bank de plaatsen zal 

aanwijzen. U bent verplicht de plaats in te nemen die u wordt aangewezen.  

http://www.parochiewarmenhuizen.nl/
http://www.parochiewarmenhuizen.nl/corona


De looproutes zijn aangegeven in de kerk: door de hoofddeur naar binnen en naar voren. Na 

afloop van de viering door de zijdeuren naar buiten. Eerst de ene kant van de kerk, daarna 

de andere kant beginnend bij de achterste bank.  De vrijwilligers zullen dit begeleiden. 

We kunnen gelukkig ter communie. Ook hiervoor gelden de looproutes die begeleid zullen 

worden door de vrijwilligers. De handen moeten nogmaals gedesinfecteerd worden. 

Tijdens de offerande wordt niet gecollecteerd. Bij het verlaten van de kerk kunt u wel een  

bijdrage in de collecteschaal bij de uitgang doen.  

Er kunnen geen kaarsen worden aangestoken. U kunt een kaarsenbijdrage geven in een 

aparte kaarsencollecteschaal. Dat geld zal de volgende week worden gebruikt om kaarsen te 

branden. 

 

Belangrijk voor de organisatie en deelname 

We hebben vrijwilligers nodig bij het begeleiden van de mensen in en uit de kerk.  

Elke week hebben we drie mensen nodig, mogelijk kan dit na enige tijd worden 

teruggebracht tot twee. Die mensen vragen wij op tijd aanwezig te zijn. Reken maar op een 

halfuur voor aanvang van de viering omdat het langer duurt voordat iedereen op zijn plaats 

zit. 

Het parochiebestuur zorgt voor een instructiebijeenkomst met de vrijwilligers zodat 

iedereen weet wat de bedoeling is. 

Als u ons wilt helpen, heel graag! Aanmelden kan via de mail of telefonisch bij het 

secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief. 

 

Alvast hartelijk dank! 

Uw parochiebestuur. 


