Hulst, 24 juni 2021
Aan: de parochianen in Zeeuws-Vlaanderen
Van: pastoraal team en parochiebesturen van de parochie H. Maria Sterre der Zee, Elisabethparochie en parochie H. Andreas
Betreft: ‘veilig samenkomen, nu en in de toekomst’.

Beste parochianen,
Om ons heen komen steeds minder beperkingen. Maatregelen die door de overheid getroffen zijn
om de corona pandemie in te dammen, worden in het stappenplan geleidelijk aan opgeheven. We
krijgen weer wat meer vrijheid in ons dagelijks leven. Een leven zonder beperkingen kunnen we
alleen volhouden wanneer we ons aan de basisregels blijven houden en daar heel alert op zijn. De
Nederlandse bisschoppen hebben woensdag 23 juni een update gemaakt van het protocol ‘Kerkelijk
leven op anderhalve meter’. De aanpassingen worden in deze brief beschreven.
Vanaf begin juni vieren we in meerdere kerken ‘de zondag’. In onze vorige brief ‘In vertrouwen
verder’ hebben we het stappenplan voor onze parochies omschreven. De volgende stap gaat in vanaf
komend weekend (zaterdag 26 en zondag 27 juni). We gaan dan weer vieren volgens het
liturgierooster, dus op de plaatsen waar we voor de pandemie gewoon waren om te vieren. Dit met
uitzondering van de geloofsgemeenschap Hoofdplaat, omdat we daar met de toepassing van de
anderhalve meter-regel niet adequaat kunnen samen komen en vieren.
Zoals eerder al aangegeven blijven de basisregels van kracht:
- Registratie van de aanwezigen is nog steeds een verplichting. Om opstoppingen te voorkomen bij
de entree van de kerken blijven we werken met reserveren;
- maximum aantal gelovigen in alle vieringen (zie tabel onderaan de brief);
- handen ontsmetten bij binnenkomst en bij de communie-uitreiking;
- anderhalve meter afstand houden;
- verplichte looproutes;
- geen hand geven bij de vredewens;
- communie-uitreiking met pincet van achter het kuchscherm;
- geen samenzang;
- koorzang met anderhalve meterafstand en in zigzag-formatie met maximum 12 zangers.
We hebben er vertrouwen in dat de versoepelingen geen problemen opleveren en dat iedereen zich
er aan gaat houden. Want dat is natuurlijk de basis voor een veilig samenkomen, nu en in de
toekomst. En niet vergeten: Laten we letten op én zorgen voor elkaar!
Namens het pastoraal team en parochiebesturen,
pastoor W. Wiertz

Aanwezigen bij onze vieringen:
Parochie H. Andreas
Aardenburg
Oostburg
IJzendijke
Breskens
Schoondijke
Biervliet

60
54
26
30
30
30

Elisabeth-parochie
Philippine
Terneuzen
Zuiddorpe

75
70
40

H. Maria Sterre der Zee
Boschkapelle
40
Clinge
45
Hengstdijk
45
Heikant
45
Hulst
100
Kloosterzande
55
Koewacht
55
Lamswaarde
33
Nieuw Namen
64

