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Protocol voor publieke vieringen in de R.-K. Kerk
vanaf 1 juni, uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni
In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met
ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben
de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op
anderhalve meter’ vastgesteld.
Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat
met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM.
Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat
gebeurt vanaf zondag 14 juni 2020 wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest
van Sacramentsdag wordt gevierd.
Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat
uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken
op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is
gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de
liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels
voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het
RIVM en bij het eigene van de liturgie.
Perspectief op samen vieren
De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te
werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen.
Zij zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis,
aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen.
Downloads:
FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER.
Dit factsheet hoort bij alle drie onderstaande protocollen:
PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN
PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN
PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN

https://www.rkkerk.nl/protocol‐voor‐publieke‐vieringen‐in‐de‐r‐k‐kerk‐vanaf‐1‐juni‐uitreiking‐
heilige‐communie‐vanaf‐14‐juni/

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER
ROOMS-KATHOLIEKE KERK NEDERLAND

PAROCHIES - RELIGIEUZE GEMEENSCHAPPEN
PROTOCOL VOOR

GELOVIGEN - BEDIENAREN - KERKGEBOUWEN

RICHTLIJNEN RIVM
Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze
bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig
zijn. Religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen alleen
dan plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter
is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen
van het RIVM inzake hygiëne, afstand, gezondheid, kwetsbare
personen e.d. in acht worden genomen. Deze zijn te vinden via:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
http://www.cioweb.nl

CORONAVIRUS
U loopt kans op besmetting door bij
een geïnfecteerde persoon in de
buurt te komen en doordat hij/zij in
uw richting hoest of niest. Men kan
het virus ook krijgen door aanraking
van een besmet persoon of een
besmet voorwerp of oppervlak. Het
virus kan op een oppervlak enige tijd
blijven voortbestaan.

LITURGIEVIERING

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN
OP ANDERHALVE METER
De richtlijnen in het protocol geven aan hoe u elkaar kunt ontmoeten
in kerkelijk verband met inachtneming van de maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus. Het protocol maakt het mogelijk
veilig samen te komen in de kerk voor gebed en de viering van de
sacramenten.

SECRETARIAAT ROOMS-KATHOLIEK KERKGENOOTSCHAP
Postbus 13049 3507 LA UTRECHT - www.rkkerk.nl
Vragen: mailadres desbetreffende bisdom
Religieuze gemeenschappen: communicatie@knr.nl
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GEBED - DEVOTIE
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PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER
ROOMS-KATHOLIEKE KERK NEDERLAND

PROTOCOL GELOVIGEN
Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het
kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig
en veilig samen kunnen vieren.

Algemeen
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten
en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging
thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen
dat op eigen risico.

Liturgieviering
RESERVEREN
• U moet zich vooraf aanmelden.
HYGIËNE
• U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de
uitgang te gaan.
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
DIENST VAN HET WOORD
• Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.
DIENST VAN HET ALTAAR
• Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader.
• Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
• Het in processie naar het altaar brengen van vruchten en groenten of andere gaven moet vermeden worden.
H. COMMUNIE UITREIKING
• U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
• U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
• Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.
• Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ meegebracht worden op de hand
en zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte
zakdoek.
COLLECTE
• U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving, of
via een gift-app.
SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING (BIECHT)
• U kunt niet biechten in een biechtstoel.
• U kunt biechten in een te ventileren ruimte waar de priester en u anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.

DOOPSEL
• Het toedienen van het doopsel wordt uitgesteld.
• In geval van nood kan het doopsel thuis zelf door de ouders toegediend worden (nooddoop), in overleg met
de pastoor. Daarna, op een later tijdstip, volgen de andere riten in de kerk (inclusief de zalving).
• Als de doop niet wordt uitgesteld moet bij het toedienen van het doopsel de regel van anderhalve meter zoveel
mogelijk in acht worden genomen.
VORMSEL
• Het ontvangen van het vormsel wordt uitgesteld.
EERSTE COMMUNIE
• Het ontvangen van de Eerste Communie door een groep wordt uitgesteld.
SACRAMENT VAN DE ZIEKEN
• Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen.
HUWELIJK
• Feliciteren bij huwelijksvieringen doet u zonder fysieke aanraking en met inachtneming van de anderhalve
meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook in de trouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.
UITVAART
• Condoleren bij uitvaarten doet u zonder fysieke aanraking en met in achtneming van de anderhalve meter regel.
Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook op het kerkhof en in de rouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.
KINDERWOORDDIENST
• Kinderen kunnen direct bij binnenkomst in de kerk naar hun eigen programma en naar de kinderoppas gaan.
MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING
• Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.
NA AFLOOP
• Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de geldende maatregelen niet, maar kan
wel plaatsvinden in een parochiezaal of in een tuin bij de kerk, waar u anderhalve meter afstand tot elkaar kunt
bewaren.

Gebed en devotie
MARIA
• Het Mariabeeld, schilderij of icoon mag niet worden aangeraakt of gekust.
o Bij het tappen van wijwater bij Lourdesgrotten en Mariakapellen gebruikt men een eigen fles/can.
o U dient de kraan/drukknop na gebruik te ontsmetten.
HEILIGEN
• Het Heiligenbeeld, schilderij, icoon of reliekschrijn mag niet worden aangeraakt of gekust.
KAARSEN
• Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de anderhalve meter regel te volgen.
• De betaling van de kaarsen moet bij voorkeur contactloos plaatsvinden.
o Als dat niet kan dient u uw handen te ontsmetten alvorens te betalen.
• De kaars wordt aan een andere reeds brandende kaars aangestoken.
o Als dat niet kan gebruikt men een eigen aansteker of lucifer.

Andere activiteiten
JEUGDWERK
• Jongeren komen zoveel mogelijk zelf naar het parochiecentrum toe. Als zij worden gebracht door hun ouders
met de auto lopen de kinderen zelf naar het parochiecentrum.
• De leiders en jongeren hebben de tijd om aan te komen en te vertrekken, zonder extra contact momenten.
• Leiders en jongeren gaan na de bijeenkomst direct naar huis.
DIACONAAL WERK
• Bij het uitdelen van pakketten bij de voedselbank moeten de richtlijnen over afstand en hygiëne van het RIVM
in acht worden genomen.
• U kunt een bijdrage leveren in de vorm van houdbare levensmiddelen af te geven voor de voedselbank als blijk
van naastenliefde.
BEDEVAARTEN
• Bedevaarten in groepen per bus kunnen alleen plaatsvinden, wanneer in de bussen gezorgd is voor een
afstand van anderhalve meter tussen de passagiers die mondkapjes dragen, zoals in het openbaar vervoer.
• U kunt wanneer u niet naar het bedevaartsoord kunt komen telefonisch of via e-mail een kaarsje laten
branden of een gebedsintentie aanvragen.
• De bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid moeten worden gevolgd.
• Digitale bedevaart:
o via het online-platform https://sanctuarystreaming.eu/, gelanceerd door de Commissie van
Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE), worden eucharistievieringen en gebedsdiensten in
onder meer Lourdes, Loreto, Czestochowa, Fátima en vele andere gelivestreamd.
VERGADERINGEN
• Zolang de anderhalve meter regel van kracht is worden bijeenkomsten thuis ontraden.

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER
ROOMS-KATHOLIEKE KERK NEDERLAND

PROTOCOL BEDIENAREN
Dit protocol is bedoeld voor iedereen die een rol heeft in de eredienst. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op
te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

Algemeen
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel, hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten
en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging
thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die de sacramenten celebreren of
gebedsvieringen leiden doen dat op eigen risico.
RELIGIEUZE GEMEENSCHAPPEN
Bezoekende bedienaren voor liturgie moeten vooraf bevraagd worden op hun gezondheid. Daarnaast dienen zij
gewezen te worden op hun verantwoordelijkheid van hun eigen gezondheid en de gezondheid van anderen.

Liturgieviering
HYGIËNE
• De bedienaren wassen voor aanvang en na afloop van de viering hun handen met desinfecterende zeep.
• De koster wast vóór de viering de handen en legt de hosties op de communie-schaal c.q. ciborie klaar.
• De hostiesschaal blijft afgedekt.
• Het sprenkelen van gewijd water door de priester over de gelovigen dient achterwege gelaten te worden.
• De reverentie van het altaar gebeurt zonder aanraking.
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
• De intredeprocessie bij een viering en de processie aan het einde van de viering wordt zo kort mogelijk
gehouden met inachtneming van de anderhalve meter regel.
DIENST VAN HET WOORD
• Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.
• Het aanreiken van het wierookvat is kort en er dient niet bij te worden gesproken.
DIENST VAN HET ALTAAR
• De bewieroking van het altaar dient alleen door de priester gedaan te worden.
• Bij aanwezigheid van een diaken staat deze minimaal anderhalve meter schuin achter de priester.
• De priester bedient zelf de palla en het altaarmissaal.
• Tijdens de consecratie staan pateen en kelk in het midden en ciborie c.q. hostieschaal op afstand naar rechts.
De priester buigt voorover en spreekt naar beneden.
• Bij concelebratie dient er voor elke concelebrant een eigen kelk te zijn en een eigen pateen/hostieschaal.
• De hostieschalen dienen evenals de kelk buiten de consecratie en het communiceren met een palla of een
kleedje (als de palla te klein is voor een hostieschaal) te worden bedekt.
• Elke concelebrant purificeert de eigen kelk en pateen/hostieschaal.

H. COMMUNIE
• De handwassing voor en na de communie moet gebeuren met schoon water, eventueel zeep.
• De kelk kan slechts door één persoon gebruikt worden.
•
•
•
•
•

UITREIKING
Gebruik een daarvoor bestemd schepje (of passend pincet).
Gebruik een hoestscherm tussen de bedienaar van de H. Communie en de communicant. Onder het
hoestscherm wordt de H. Hostie met schepje of pincet op de hand van de communicant gelegd.
Wie de H. Hostie niet met de hand wil aanraken, kan een eigen 'corporale' meebrengen en daarop de H. Hostie
ontvangen en naar de mond brengen.
Van tong-communie moet worden afgezien.
Van kelk-communie moet worden afgezien.
Een reserve schepje of pincet moet bij de hand zijn, voor wanneer schepje of pincet de hand van de
communicant heeft aangeraakt.
Een hoestscherm kan eventueel zelf gemaakt worden.

•

RELIGIEUZE GEMEENSCHAPPEN
Na de eucharistieviering kan de overste de ciborie uit het tabernakel halen en de H. Communie uitreiken.
o Vervolgens kan hij/zij de H. Communie ontvangen van een medezuster/broeder.
o De religieuze gemeenschappen maken zelf de afweging i.v.m. kwetsbaarheid medezusters/broeders
de H. Communie tijdens de viering uit te reiken door de celebrant of na de viering door de overste.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING (BIECHT)
• U kunt geen biecht horen in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een biecht in een goed te ventileren
ruimte waar de priester en de biechteling minstens anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.
DOOPSEL
• De toediening van het doopsel wordt uitgesteld.
• In geval van nood kan het doopsel thuis zelf door de ouders toegediend worden (nooddoop). De pastoor
begeleidt de ouders daar zo goed mogelijk op afstand bij. Daarna, op een later tijdstip, volgen de andere riten
in de kerk (inclusief de zalving).
• Als de doop niet wordt uitgesteld moet bij het toedienen van het doopsel de regel van anderhalve meter
zoveel mogelijk in acht worden genomen.
VORMSEL
• Het toedienen van het vormsel wordt uitgesteld.
EERSTE COMMUNIE
• De uitreiking van de Eerste Communie aan een groep wordt uitgesteld.
SACRAMENT VAN DE ZIEKEN
• Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen.
• Er wordt gebruik gemaakt van een ’virgula’ (staafje).
UITVAART
• De kist met de overledene wordt gezegend zonder besprenkeling.
MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING
• Geen gezangen door koren en gelovigen (volkszang) tijdens de viering.
• Geen optredens van instrumentalisten op blaasinstrumenten en muziekgroepen.
o Er kan ook gedacht worden aan het voorlezen van een psalm of lied en aan het spelen van een koraal
door het orgel.

•

•

Een cantor kan op afstand van minimaal zes meter van anderen enkele vaste gezangen tijdens de viering voor
zijn/haar rekening nemen.
o De cantor mag niet achter het ambo staan ter beperking van het besmettingsgevaar voor lectoren en
celebrant.
Enkel de aanhef van liturgische gezangen geschiedt door de celebrant. De rest door de cantor.

Andere activiteiten
PASTORAAT EN BEZOEKWERK
• Pastoraat in fysieke nabijheid aan kwetsbare ouderen en aan mensen met verminderde weerstand kan niet
plaatsvinden, uitgezonderd situaties van geestelijke nood.
• De bedienaar kan een persoonlijke afweging maken. Eventueel zorgt hij voor vervangend pastoraat.
• Pastoraat aan kwetsbare gelovigen dient zo veel mogelijk via telefoon (telefooncirkel), per brief (kaartje), email, facetjes, skype of via videobellen te gebeuren.
• Pastoraat aan de overige gelovigen gebeurt bij voorkeur in kerkelijke gebouwen, waar de anderhalve meter
regel in acht kan worden genomen.
• Pastoraat in ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen, en overige instellingen is weer mogelijk wanneer
de overheid deze huizen en instellingen vrijgeeft voor bezoek.
o In deze instellingen is er een protocol dat gevolgd dient te worden.
JEUGDWERK
• U dient de leiding van de jeugdwerkgroepen over het protocol te informeren.
DIACONAAL WERK
• Zorg voor maatwerk gericht op oudere gelovigen, eenzame personen, dak- en thuislozen, mensen die in
armoede leven, ongedocumenteerden, enz.

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER
ROOMS-KATHOLIEKE KERK NEDERLAND

PROTOCOL KERKGEBOUWEN
Dit protocol is bedoeld voor iedereen die een rol heeft bij het inrichten en schoonhouden van kerkgebouwen,
kapellen en andere ruimten zodat deze zo veilig mogelijk kunnen worden gebruikt.

Algemeen
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel, hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten
en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging
thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden.
RELIGIEUZE GEMEENSCHAPPEN
• Religieuze gemeenschappen dienen vooraf goed na te denken over de wenselijkheid om publieke vieringen te
houden.
• Bij openstelling van religieuze vieringen in religieuze gemeenschappen houdt men zich aan alle bepalingen van
het RIVM.
o In verzorgingshuizen van religieuzen zijn publieke vieringen niet toegestaan.
o In kleine, kwetsbare gemeenschappen wordt afgeraden om publieke vieringen te houden.
• Wanneer een gemeenschapslid corona-verschijnselen heeft, worden alle publieke vieringen stopgezet.

Liturgieviering
GEBRUIKSPLAN
• Maak een gebruiksplan voor het kerkgebouw.
• Per kerkgebouw wordt iemand aangewezen die er op toeziet dat de maatregelen worden nageleefd.
• Wees alert op de verplichte aanwezigheid van een bedrijfshulpverlener, iemand met een E.H.B.O. diploma.
• Er mag geen intentieboek aanwezig zijn.
RESERVEREN
• Maak een reserveringssysteem zodat iedereen die aanwezig wil zijn bij de liturgie zich kan aanmelden en een
plaats kan reserveren.
INFORMEREN
• Vraag aan deelnemers van de viering of bijeenkomst naar gezondheidsklachten coronavirus gerelateerd.
PLACEREN
• Geef veilige looproutes aan op anderhalve meter afstand van de zitplaatsen.
• Geef aan waar gelovigen kunnen zitten op anderhalve meter afstand van elkaar.
TOELAATBAAR AANTAL GELOVIGEN
• Als het toelaatbaar aantal gelovigen wordt overschreden kunnen meerdere vieringen op een dag plaatsvinden,
maar niet meer dan één viering per dagdeel.
HYGIËNE
• Stel een ontsmettingsplan op voor het kerkgebouw, lezenaars, microfoons e.d.

•
•
•

Bij binnenkomst staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten.
Wijwaterbakjes dienen leeg te zijn.
Tussen de vieringen moet het kerkgebouw geventileerd worden.

COMMUNICATIE
• Bij de ingang hangt een poster waarop de voorschriften duidelijk staan vermeld. Ook ligt hier het protocol voor
gelovigen zodat zij dit mee kunnen nemen.
• Zorg voor een Engelstalige versie voor anderstaligen.
H. COMMUNIE UITREIKING
• De gelovigen moeten geholpen worden bij het volgen van de anderhalve meter regel tijdens de communiegang.
• Er moet ontsmettingsmiddel klaar staan zodat gelovigen voor het ontvangen van de H. Hostie de handen kunnen
reinigen.
UITVAART
• Er is geen condoleanceboek aanwezig.
• Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook in de rouwstoet en op het kerkhof houdt men anderhalve meter
afstand van elkaar.
KINDERWOORDDIENST
• De voorschriften van de overheid ten aanzien van kinderen dienen in acht te worden genomen.

Gebed en devotie
AANBIDDING VAN HET ALLERHEILIGSTE
• In kerken waar het Allerheiligst Sacrament wordt uitgesteld voor aanbidding dienen de zitplaatsen te voldoen
aan de anderhalve meter regel.
MARIA
• De bidstoelen en banken dienen te voldoen aan de anderhalve meter regel.
• Er dient ontsmettingsmiddel aanwezig te zijn om de kraan/drukknop van een aanwezig wijwatertappunt na
gebruik te ontsmetten.
HEILIGEN
• De bidstoelen en banken dienen te voldoen aan de anderhalve meter regel.
• Het Heiligenbeeld, schilderij, icoon of reliekschrijn mag niet worden aangeraakt of gekust.
KAARSEN
• Bij het kaarsenbranden dienen kerkgangers via lijnen op de vloer op de anderhalve meter regel gewezen te
worden.
• De betaling van de kaarsen moet bij voorkeur contactloos plaatsvinden. Als dat niet mogelijk is dient
ontsmettingsmiddel voor de handen aanwezig te zijn bij de betaalbak.
OFFERBLOK
• Als contactloos offeren niet mogelijk is dient ontsmettingsmiddel voor de handen aanwezig te zijn.
PROCESSIES
• Processies op de openbare weg kunnen vooralsnog niet plaatsvinden.

Andere activiteiten
JEUGDWERK
• In het jeugdwerk (catechese, clubwerk, en andere jeugd- en jongerengroepen) moeten de aanwijzingen gevolgd
worden die door de overheid aan de scholen en/of kinderopvang gegeven zijn.
• De bijeenkomsten vinden plaats op een tijdstip en een locatie waar op dat moment geen andere activiteiten of
vergaderingen plaatsvinden.
DIACONAAL WERK
• Voor maaltijden e.d. moeten de ontwikkelingen m.b.t. de horeca gevolgd worden.
VERGADERINGEN
• De ruimtes waarin samengekomen wordt dienen veilig ingericht te zijn, met inachtneming van het door de
overheid toegestane aantal deelnemers.
• De deelnemers moeten op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten met goede ventilatie.
• Indien medegebruik van een gebouw wordt gemaakt, of een gebouw wordt gehuurd, stem het protocol met
elkaar af.
BEDEVAARTEN
• Bedevaarten in groepen per bus kunnen alleen plaatsvinden, wanneer in de bussen gezorgd is voor een
afstand van anderhalve meter tussen de passagiers die mondkapjes dragen, zoals in het openbaar vervoer.
• Bedevaartgangers die nu niet naar het bedevaartsoord kunnen komen kan de gelegenheid worden gegeven
om telefonisch of via e-mail een kaarsje te laten branden, een gebedsintentie aan te vragen of via internet
verbinding te maken met een bedevaartsplaats.

