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––– 
VIEREN OP AFSTAND 

Instructie voor het bijwonen van vieringen in het kerkgebouw van De 

Goede Herder (Zoeterwoude-Rijndijk) op anderhalve meter afstand 

 
 

1. U meldt zich vooraf aan — Om een viering in het kerkgebouw te kunnen 

bezoeken dient u zich vooraf per email of telefonisch aan te melden bij 

het secretariaat. Dat kan tot woensdag 11:00 uur voorafgaand aan de 

eerstvolgende zondagviering.  

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com 

De medewerker van het secretariaat noteert bij aanmelding uw 

emailadres of telefoonnummer op een lijst, en ook het aantal 

zitplaatsen. U kunt ook een of meer huisgenoten aanmelden. 

 

2. U ontvangt bericht over plaatsing — De kans bestaat dat meer mensen 

zich aanmelden dan er zitplaatsen beschikbaar zijn. Daarom geldt de 

aanmelding niet als reservering. Het secretariaat laat in de loop van 

vrijdag weten of er voor u al dan niet een zitplaats beschikbaar is. Indien 

er geen plaats meer is, zal u worden gevraagd of de aanmelding 

doorgeschoven kan worden naar de eerstvolgende zondagviering. Maar 

ook dan zult u pas op de vrijdag voorafgaande aan de zondagviering 

bericht over plaatsing ontvangen.  

 

3. U betreedt de kerk via de achterzijde — Kom wat eerder naar de 

zondagsviering dan gebruikelijk, omdat het langer duurt voor u bij uw 

zitplaats bent. Bij het betreden van het kerkgebouw bent u verplicht om 

uw handen te desinfecteren. Dit kunt u doen in de corridor waar een 

dispenser met handgel staat die met een sensor werkt en dus niet met 

de handen hoeft te worden aangeraakt. U kunt ook zelf een flesje met 

handgel meenemen. Deuren staan zoveel mogelijk open. De garderobe 

bij de toiletten kunt u niet gebruiken. Houd daarom uw jas aan of bij u.  

 

4. Controle van de reservering — U wordt verwelkomd door een 

coördinator, die controleert of uw naam voorkomt op de lijst met 
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bevestigde bezoekers. U pakt zelf, indien nodig, een zangbundel en/of 

orde van dienst. Deze dient u na de viering zelf weer terug te plaatsen.  

 

5. U krijgt een plaats aangewezen — Een van de kosters leidt u naar uw 

plaats. U bent niet vrij om zelf een plaats te kiezen. Dit is nodig om de 

optimale vulling van de zitplaatsen in het gebouw te realiseren met de 

anderhalve meter afstand die nodig is. Tussen twee kerkgangers blijven 

drie zitplaatsen onbezet. Huisgenoten kunnen naast elkaar zitten. 

 

6. Aanwijzingen door de koster — Tijdens eucharistievieringen zal de 

koster toezien op een geordende communiegang, rij voor rij. 

Voorafgaand aan de communie dient u opnieuw uw handen te 

desinfecteren. Ook na de viering ziet de koster erop toe de bezoekers rij 

voor rij het kerkgebouw verlaten.  

 

7. U verlaat de kerk via de Rijndijkzijde. — De koster zal u naar de uitgang 

aan de Rijndijkzijde leiden. Vergeet niet om uw jas mee te nemen.  

 

8. Mindervaliden — Als u mindervalide bent, wordt u (en uw begeleider) 

verzocht even te blijven zitten. U kunt dan in alle rust het kerkgebouw 

verlaten via de achterzijde (met de rolbaan). 

 

9. Kaarsen Maria-altaar — Wilt u een kaarsje aansteken bij het Maria-

altaar? Blijf dan even zitten tot er ruimte in de corridor is. Lucifers of 

aansteekkaars ontbreken; ontsteek een kaars aan een van de reeds 

brandende kaarsen. 

 

10. Geen koffie en thee — Er kan helaas geen koffie en thee geschonken 

worden na de viering, omdat dit niet goed te combineren is met het 

bewaren van anderhalve meter afstand.  

 

11. En verder … — Houdt u aan de basisregels: 

• Houdt anderhalve meter afstand; 

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog; 

• Blijf thuis als u verkoudheidsklachten of koorts heeft. 

 

Beheercommissie parochiekern De Goede Herder. 


