
Protocol	  kerkelijk	  leven	  op	  anderhalve	  meter	  RK	  kerk	  OLV	  van	  Fatima	  De	  Belte	  

Zoals	  u	  wellicht	  heeft	  meegekregen	  mogen	  er	  vanaf	  1	  juli	  weer	  publieke	  vieringen	  gehouden	  worden.	  
Het	  definitieve	  rooster	  is	  onlangs	  vastgesteld	  en	  vindt	  u	  elders	  in	  deze	  Fatimabode.	  	  Zoals	  nu	  is	  
vastgesteld	  zal	  de	  1e	  (Gebeds)	  viering	  op	  De	  Belte	  plaatsvinden	  op	  zaterdagavond	  4	  juli.	  	  

Tot	  1	  september	  a.s.	  zullen	  we	  alleen	  in	  de	  zondagsviering	  in	  Ommen,	  communie	  uitreiken	  aan	  
degenen	  die	  ter	  communie	  willen	  gaan.	  Dit	  heeft	  te	  maken	  met	  alle	  voorzorgen,	  die	  we	  moeten	  
nemen	  bij	  het	  uitreiken	  van	  de	  communie.	  Hierover	  kunt	  U	  meer	  lezen	  in	  het	  protocol	  van	  de	  
bisschoppen.	  

Bij	  de	  publieke	  vieringen	  zijn	  we	  gebonden	  aan	  een	  aantal	  strikte	  voorwaarden	  die	  nageleefd	  dienen	  
te	  worden	  voor	  u	  en	  onze	  eigen	  gezondheid.	  

Enkele	  belangrijke	  zaken	  vooraf:	  Er	  mogen	  niet	  meer	  dan	  100	  personen	  in	  de	  kerk	  aanwezig	  zijn.	  	  
Reserveren	  is	  verplicht;	  zie	  onderstaand	  protocol.	  Deze	  week	  gaan	  we	  de	  zitplaatsen	  in	  de	  kerk	  
markeren	  .	  	  In	  verband	  met	  de	  grootte	  van	  de	  kerk	  en	  de	  onderstaande	  richtlijnen	  is	  de	  kans	  groot	  
dat	  100	  personen	  niet	  haalbaar	  is.	  (schatting	  is	  circa	  80).	  Dit	  zal	  nog	  verder	  worden	  gecommuniceerd	  
via	  de	  website	  en/of	  de	  hal	  van	  de	  kerk.	  

-‐u	  wordt	  bij	  binnenkomst	  ontvangen	  door	  een	  vrijwilliger	  van	  onze	  kerk.	  Daar	  worden	  vragen	  gesteld	  
over	  uw	  gezondheid	  en	  eventueel	  uw	  partner	  en/of	  gezin.	  U	  dient	  uw	  handen	  te	  reinigen	  met	  het	  
aanwezige	  desinfectiemateriaal.	  

-‐volg	  de	  aanwijzingen	  van	  de	  vrijwilligers	  (kosters	  en/of	  bestuursleden).	  ‘Vaste’	  	  zitplaatsen	  vanuit	  
het	  verleden	  kunnen	  we	  niet	  meer	  hanteren.	  

-‐de	  zitplaatsen	  in	  de	  kerk	  zijn	  gemarkeerd.	  Denk	  aan	  de	  1,5	  meter	  afstand	  (m.u.v.	  gezinnen).	  Dit	  geldt	  
ook	  voor	  de	  zitplaatsen	  dicht	  bij	  de	  gangpaden.	  Voor	  degene	  die	  slecht	  ter	  been	  zijn;	  die	  kunnen	  voor	  
in	  de	  kerk	  plaats	  nemen	  op	  de	  aangegeven	  plaatsen.	  

-‐volg	  de	  route	  (pijlen)	  die	  in	  de	  kerk	  staan	  aangegeven;	  dat	  geldt	  ook	  voor	  het	  verlaten	  van	  de	  kerk	  

-‐tijdens	  de	  viering	  mag	  geen	  koor	  aanwezig	  zijn	  en	  er	  mag	  niet	  worden	  meegezongen!	  

-‐ook	  in	  de	  Mariakapel	  geldt	  de	  1,5	  meter	  afstand.	  	  Maak	  bij	  het	  opsteken	  van	  een	  kaarsje	  zoveel	  
mogelijk	  gebruik	  van	  de	  brandende	  kaarsjes	  of	  neem	  uw	  eigen	  aansteker	  of	  lucifers	  mee.	  

-‐verlaat	  na	  de	  kerk	  z.s.m.	  de	  parkeerplaats	  rondom	  de	  kerk;	  samenscholing	  is	  niet	  toegestaan.	  

PROTOCOL	  GELOVIGEN	  	  

	  Dit	  protocol	  is	  voor	  iedereen	  die	  naar	  de	  kerk	  komt	  om	  een	  viering	  bij	  te	  wonen	  of	  op	  een	  andere	  manier	  van	  
het	  kerkgebouw	  gebruik	  te	  maken.	  Van	  u	  wordt	  gevraagd	  deze	  richtlijnen	  op	  te	  volgen	  zodat	  alle	  aanwezigen	  
waardig	  en	  veilig	  samen	  kunnen	  vieren.	  	  Algemeen	  :	  Alle	  maatregelen	  inzake	  de	  anderhalve	  meter	  regel	  hygiëne	  
-‐	  handen	  reinigen	  bij	  binnenkomst	  van	  de	  kerk,	  hoesten	  en	  niezen	  in	  ellenboog,	  gebruik	  van	  papieren	  zakdoekjes	  
-‐	  en	  gezondheid	  -‐	  bij	  verkoudheidsklachten	  en/of	  verhoging	  thuis	  blijven-‐	  dienen	  door	  alle	  betrokkenen	  strikt	  
nageleefd	  te	  worden.	  Degenen	  die	  deelnemen	  aan	  vieringen	  doen	  dat	  op	  eigen	  risico.	  	  



Liturgieviering	  	  

RESERVEREN	  	  
• U	  moet	  zich	  vooraf	  aanmelden.	  	  Dit	  kan	  vanaf	  iedere	  donderdagmorgen	  (vanaf	  18	  juni)	  tijdens	  de	  

openingstijden	  van	  het	  secretariaat	  van	  10.00	  uur	  tot	  11.30	  uur.	  U	  kunt	  langskomen	  of	  u	  
telefonisch	  aanmelden	  via	  0523-‐681270.	  LET	  OP:	  er	  kunnen	  per	  viering	  maar	  80	  personen	  
worden	  toegelaten	  (definitief	  aantal	  volgt	  zsm).	  Deze	  regel	  wordt	  strikt	  gehanteerd.	  Opgave	  is	  
verplicht;	  dat	  geldt	  voor	  iedere	  viering	  opnieuw.	  Indien	  u	  zich	  niet	  heeft	  aangemeld	  kunt	  u	  de	  
kerk	  niet	  in	  als	  de	  kerk	  al	  vol	  is	  met	  het	  maximum	  aantal	  personen	  (circa	  80).	  	  Dit	  doen	  we	  voor	  
uw	  eigen	  en	  onze	  gezondheid.	  
	  

	  HYGIËNE	  	  

• U	  volgt	  bij	  binnenkomst	  de	  aanwijzingen	  voor	  plaatsing	  en	  bij	  het	  uitgaan	  de	  aanwijzingen	  om	  
veilig	  naar	  de	  uitgang	  te	  gaan.	  	  

• Bij	  het	  kruisteken	  wordt	  het	  lichaam	  niet	  aangeraakt.	  	  
	  

	  DIENST	  VAN	  HET	  WOORD	  	  

• Bij	  het	  drievoudig	  kruisteken	  vóór	  het	  evangelie	  wordt	  het	  lichaam	  niet	  aangeraakt.	  	  
	  	  

DIENST	  VAN	  HET	  ALTAAR	  	  

• Gelovigen	  houden	  elkaars	  hand	  niet	  vast	  tijdens	  het	  bidden	  van	  het	  Onze	  Vader.	  	  	  
• Gelovigen	  geven	  elkaar	  bij	  de	  vredeswens	  niet	  de	  hand.	  	  

	  
	  H.	  COMMUNIE	  UITREIKING	  (vanaf	  september)	  

• U	  houdt	  anderhalve	  meter	  afstand	  van	  elkaar.	  	  	  
• U	  dient	  voor	  het	  ontvangen	  van	  de	  H.	  Hostie	  uw	  handen	  te	  reinigen.	  	  
• Kinderen	  die	  niet	  communiceren	  worden	  zonder	  aanraking	  gezegend	  op	  anderhalve	  meter	  

afstand.	  	  	  
• Wilt	  u	  de	  H.	  Hostie	  niet	  met	  de	  hand	  aanraken,	  dan	  kan	  een	  eigen	  ‘corporale’	  meegebracht	  

worden	  op	  de	  hand	  en	  zo	  de	  H.	  Hostie	  naar	  de	  mond	  gebracht	  worden.	  Bij	  een	  corporale	  kunt	  u	  
denken	  aan	  een	  kleine	  schone	  witte	  zakdoek.	  	  

COLLECTE	  	  
• U	  kunt	  bijdragen	  aan	  de	  collecte	  via	  een	  collectemand	  op	  een	  tafel	  bij	  de	  uitgang	  en/of	  via	  een	  

bankoverschrijving	  tgv	  NL	  74RABO0147706734	  RK	  kerk	  OLV	  van	  Fatima	  De	  Belte	  


