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    VIEREN OP ENIGE AFSTAND 

Instructie voor het bijwonen van vieringen in het kerkgebouw van De 

Goede Herder (Zoeterwoude-Rijndijk) in tijden van corona.  

Versie d.d. 12 oktober 2021 

 
 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve-meter- 

afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens 

de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren  

zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling is ingegaan op zaterdag 25 

september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te 

houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. 

 

In onze parochie volgen wij uiteraard deze richtlijnen. Concreet betekenen zij 

voor de vieringen in de Goede-Herderkerk het volgende: 

 

 

1. De vieringen zijn nu dus weer toegankelijk zonder reserveren vooraf en 

zonder een verplichte registratie bij binnenkomst. 

 

2. De ingangen aan de Rijndijkzijde en achterzijde kunnen beide gebruikt 

worden.  

 

3. Bij de ingangen blijft het mogelijk en wenselijk om de handen te 

desinfecteren. 

 

4. Anderhalve meter afstand houden is niet meer verplicht, maar geef 

elkaar de ruimte en bewaar afstand als iemand daarom vraagt. 

 

5. Gelieve bij het plaatsnemen in elk geval één stoel vrij te houden tussen u 

en andere personen of huishoudens. 
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6. Wie liever drie stoelen afstand wil houden, gelieve dat kenbaar te maken 

aan de deurcoördinator. Wij reserveren een aantal stoelen waar meer 

afstand kan worden gehouden. 

 

7. Zingen is weer toegestaan, maar liever niet uit volle borst. 

 

8. Geen handen schudden bij de vredeswens. 

 

9. Bij communiegang is het niet meer nodig om via de corridor te lopen. Rij 

voor rij stapt men nu rechts uit (Rijndijkzijde). De priester blijft de 

communie uitreiken van achter het scherm bij de Mariakapel. Vervolgens 

loopt men langs het priesterkoor terug. 

 

10.  Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog en blijf thuis als u 

verkoudheidsklachten of koorts heeft. 

 

Beheercommissie en pastoraatgroep parochiekern De Goede Herder. 


