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_______Zwolle_______________________Dronten_______________________Steenwijkerwold_____ 
 
Datum: 11 november 2021 
Aan: De parochiebesturen, locatieraden, de pastoraatsgroepen en de coördinatoren van onze 

geloofsgemeenschappen 
Van: Interim Dagelijks Bestuur (IDB), bestaande uit: 
 Pastoor Ton Huitink  Pastoraal Team 
 Jeroen Goosen  Parochie Thomas a Kempis 
 Tony Merkelbach  Parochie H. Norbertus 
 Jos van den Nouland  Parochie H. Christoffel 

 
Beste mensen, 
 
Hierbij ontvangt u een brief van het Interim Dagelijks Bestuur (IDB) om de stand van zaken van de Covid-19 
maatregelen nog een keer met elkaar door te nemen. 
 
Op dinsdag 2 november jl. heeft de overheid een persconferentie gegeven, waarin men is ingegaan op de 
verslechterende situatie met betrekking tot Covid-19. De besmettingen en ziekenhuisopnames in 
Nederland, waaronder zeker ook die in onze omgeving, nemen sterk toe. 
 
Vanwege deze zorgelijke ontwikkeling hebben de bisschoppen op 10 november jl. besloten een tweetal 
maatregelen opnieuw in te stellen voor alle parochies en geloofsgemeenschappen. Gelovigen worden 
gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en 
een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke 
bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, 
ventilatie en thuisblijven bij klachten. 
 
Om het voor iedereen overzichtelijk te houden, zetten wij de belangrijkste actuele maatregelen hieronder 
nog eens op een rijtje:  

• het door het IDB vastgestelde protocol per locatie blijft leidend; 

• de basismaatregelen blijven gelden (blijf thuis bij klachten, gebruik papieren zakdoekjes, hoest in 
de elleboog, houdt enige afstand tot elkaar, bij binnenkomst van een kerkgebouw of parochiezaal 
dienen de handen te worden ontsmet, bij de communiegang dienen de handen te worden ontsmet 
en de communie wordt uitgereikt vanachter een spatscherm met het daartoe bedoelde pincet, 
koren dienen een zigzagformatie te hanteren); 

• bij alle verplaatsingen in het kerkgebouw of de parochiezaal dient het mondkapje gedragen te 
worden; 

• we houden 1,5 m afstand tot elkaar;  

• personen uit één huishouden mogen wel naast elkaar zitten; 

• bij de communiegang dient een vrije looproute georganiseerd te worden en dat betekent dat die 
niet dwars door een opgesteld koor kan gaan; 

• volkszang is toegestaan; 

• koorzang is toegestaan mits 1,5 m afstand tot elkaar in een zigzagformatie kan worden 
georganiseerd en een goede ventilatie mogelijk is; 
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• het gebruik maken van de GvL zangbundels is niet toegestaan; 

• collecteschaaltjes kunnen wel neergezet worden, maar het is niet de bedoeling ermee rond te gaan 
of de schaaltjes aan elkaar door te geven; 

• het naleven van de maatregelen dient door een suppoost/regisseur te worden bewaakt. 
 
De afgelopen periode hebben we weer enige ruimte gekregen in de vieringen en de overige activiteiten in 
en rond onze kerkgebouwen. We hebben op enkele plekken moeten vaststellen, dat er eigen interpretaties 
zijn van de Covid-19 maatregelen en van de wijze waarop die moeten worden toegepast. Het is echter 
belangrijk, dat wij ons allemaal houden aan de maatregelen en de gemaakte afspraken en er op toezien dat 
iedereen er naar handelt. Alleen op die manier dragen wij bij aan het vermijden van een verdere opleving 
van het Coronavirus. En dat is een voorwaarde om straks weer in alle vrijheid ons geloof te kunnen vieren 
in onze kerken. 
 
Met een hartelijke groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur, 
Pastoor Ton Huitink, Jeroen Goosen, Tony Merkelbach, Jos van den Nouland 


