
 

Opstarten van de liturgievieringen in de Nicolaasparochie 

De Nederlandse bisschoppen hebben op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve 
meter’ vastgesteld. In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk kunnen 
met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat worden mits aan alle protocollen 
wordt voldaan. Er wordt momenteel hard gewerkt om te voldoen aan de opgestelde protocollen om 
op een veilige manier weer samen te kunnen vieren in onze Nicolaasparochie.  

Zie hier de documenten aangaande de drie opgestelde protocollen van de Nederlands Bisschoppen. 
Zie hier voor het antwoord op drie veel gestelde vragen. 

De eerste uitwerking van de maatregelen voor de Nicolaasparochie Zoetermeer. 

Vanaf 14 juni zijn er weer publieke vieringen op woensdag en zondag 

• De eerste publieke viering zal plaats vinden op zondag 14 juni (Sacramentsdag). 
• De vieringen op woensdag en zondag vinden weer plaats op de gebruikelijke tijden in de 

Nicolaaskerk. Deze vieringen zijn dan toegankelijk voor maximaal dertig mensen. Tijdens de 
Eucharistievieringen wordt de H. Communie uitgereikt.  

• Voor deze vieringen moet u zich vooraf telefonisch aanmelden. Zonder aanmelding vooraf 
kunt u helaas niet worden toegelaten. Er kan gereserveerd worden voor één persoon of één 
huishouden op hetzelfde adres. 

• De mogelijkheid tot aanmelden kan op maandag- en donderochtend tussen 10.00 - 12.00 
uur. U kunt hiervoor bellen met telefoonnummer 079-3163044. Een reservering kan 
gemaakt worden voor de komende viering op woensdag of zondag.  

• Bij het reserveren zal naam, adres, telefoonnummer worden genoteerd zodat bij een 
eventuele coronabesmetting iedereen snel achterhaald kan worden. Er zal ook worden 
gevraagd of er gezondsheidsklachten zijn die Corona gerelateerd zijn.  

• De rechtstreekse uitzendingen van de vieringen blijven bestaan via de Kerkomroep. 

Vanaf 5 juli zijn er in principe weer vieringen met honderd mensen toegestaan 

• De maand juni is om ervaring met deze nieuwe manier van liturgie vieren op te doen in de 
Nicolaaskerk. 

• Als de dan geldende wettelijke mogelijkheden en protocollen van de bisschoppen het 
toestaan kunnen er vanaf 5 juli vieringen met honderd mensen in de Nicolaaskerk plaats 
vinden. 

• Er zal met de Vicariaatsberaden worden gesproken over het houden van Woord en 
Gebedsvieringen in de Doortocht, Genesareth, Tabor en Wijngaard. Ook de vicariaatskerken 
zullen aan de opgestelde protocollen moeten voldoen voordat er weer gevierd kan worden. 
De opgedane ervaring in de Nicolaaskerk kan daarvoor gebruikt worden. 

• Verdere vaststelling van de dan geldende regels gebeurt in de loop van juni. Deze regels 
zullen eind juni bekendgemaakt worden. 
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Algemene opmerkingen 

• De veiligheid en gezondheid van u en onze medewerkers staat voorop 
• De persoonlijke hygiëne blijft van groot belang. Er zal voor ontsmettingsmiddelen worden 

gezorgd. 
• De kerk zal vaker worden gelucht en gereinigd / ontsmet. 
• U bent medeverantwoordelijk voor de gezondheid van uw medemensen. 
• Wie ziek is of klachten heeft blijft thuis. 
• Mensen met een zwakke gezondheid worden dringend verzocht niet naar de kerk te komen. 
• Voor de vieringen gelden strenge regels. Mensen (anders dan het eigen huishouden) houden 

anderhalve meter afstand van elkaar en volgen de aanwijzingen van de aangestelde 
vrijwilligers op. 

• Ook op het kerkplein voor de kerk dient de 1,5 meter in acht genomen te worden en kan 
men niet blijven hangen na de vieringen. 

Activiteiten met een extra risico van besmetting zijn zingen, te communie gaan, elkaar ontmoeten, 
de collecte en toiletbezoek. Hiervoor gelden de volgende maatregelen. Er wordt alleen gezongen 
door solisten. De communie zal door de voorganger middels een tangetje vanachter een scherm 
worden uitgereikt. Elkaar ontmoeten kan natuurlijk wel door naar elkaar te zwaaien en op afstand 
enkele woorden te wisselen. Er is geen koffie na afloop van de viering. De collecte is aan het einde 
van de viering middels mandjes achter in de kerk. De toiletten zullen gesloten zijn. 

Bij aankomst bij de kerk 
Zorgt u dat u op tijd komt. De kerkdeuren zullen 5 minuten voor aanvang van viering sluiten, er 
kunnen dan geen mensen meer worden toegelaten tot de viering. Wij vragen u zich te melden bij de 
gastheren/gastvrouwen waar uw reservering wordt gecheckt en de verplichte vragen over uw 
gezondheid zullen worden gesteld.  U neemt plaats op de plaats die de vrijwilligers u aanwijzen. Er 
komen duidelijke looproutes bij het binnenkomen, ter communie gaan en verlaten van de kerk.. 

Tot slot 

We zijn als parochiebestuur en pastoraal team heel blij dat er weer meer mogelijkheden komen om 

daadwerkelijk bij elkaar te komen en samen te vieren. Dat hebben we echt gemist. Er zal er helaas 

niet altijd voldoende plek voor iedereen zijn. De beperkingen zullen ook best lastig zijn en daar zullen 

we aan moeten wennen. We hopen dat we samen op een waardige en vreugdevolle manier de 

vieringen vorm kunnen geven. We rekenen op uw begrip en medewerking. Middels de website 

zullen we u op de hoogte hoogte houden van verdere ontwikkelingen. 


