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Beste mensen, 
 
Op donderdag 1 oktober 2020 zijn de leden van het Interim Dagelijks Bestuur (IDB) bijeen geweest om te spreken over 
de herziene (landelijke en regionale) maatregelen die op maandag 28 september jl. door de overheid bekend zijn 
gemaakt. In deze brief maken wij u graag deelgenoot van een belangrijke keuze. Wij realiseren ons, dat deze brief kort 
na de vorige wordt verzonden. Maar de actuele situatie rond het Corona virus dwingt ons ertoe snel te komen met 
een aanvulling op de brief van 27 september jl. 
 

 

Mondkapjes 
Het IDB heeft besloten de richtlijn van de overheid te volgen met betrekking tot het dragen van niet-
medische mond/neus kapjes in de publieke ruimtes. Met ingang van heden geeft het IDB aan iedereen het 
dringende advies een mond/neus kapje te dragen bij iedere verplaatsing binnen onze kerkgebouwen en 
parochiecentra. Bij de vieringen betekent dit concreet: 

a. dat de begeleiders een kapje dragen bij de uitvoering van hun taken; 
b. dat de kerkgangers een kapje dragen bij het betreden van de kerk van de ingang tot op de zitplaats; 
c. dat de kerkgangers een kapje dragen tijdens de verplaatsing naar en van de communie-uitreiking; 
d. dat de kerkgangers een kapje dragen bij het verlaten van de kerk van de zitplaats tot aan de 

uitgang. 
Wij verzoeken de locatieraden, de pastoraatsgroepen en de coördinatorengroep dit dringende advies van 
IDB via de geëigende kanalen kenbaar te maken aan de parochianen in hun eigen locatie. Tevens geven wij 
in overweging om bij de ingang van het kerkgebouw of parochiecentrum steeds een aantal mond/neus 
kapjes beschikbaar te hebben. 
 

 
Het is onze hoop, dat wij met deze gezamenlijke inspanning binnen onze kerkgemeenschappen kunnen 
bijdragen aan het terugdringen van het virus. Zeer veel dank voor uw gewaardeerde inzet! 
 
Met hartelijke groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur, 
 

Pastoor Ton Huitink, Jeroen Goosen, 
Frédérique Molendijk-Tuin, Jos van den Nouland 


