Uw en onze veiligheid staan voorop.
o De vieringen starten na l juli 2020 met maximaal 100 personen..
o Bent u verkouden bliif dan thuis.
o V[/as Íhuis uw handen.
o Houd anderhalve meter afstand tot een ander.
o Vermijd. fysiek contact.
o Hoest en nies in uw elleboog.

Er kan alleen een viering zijn, uls dit
protocol wordt opgevolgd.
o

Aanmelden
(U meldt u aan voor de viering. U doet dit zelf via www.supersaas.nl.
Lukt het zelfniet, dan kan het secretariaat van uw parochie of
parochiekern u helpen. Supersaas registreert uw gegevens yoor
eventueel bron- contactonderzoek door GGD.)

o

Gezondheid

(Bij binnenkomst wordt naar uw gezondheid gei'nformeerd. Uw
aanmelding wordt in ontvangst genomen)

o

Ontsmetten
(íJ ontsmet bij binnenkomst uw handen
e n d mi ddel)

aoi

middel van handpomp met

d e s i nfe c t er

o

Zitplaatsen
(U kunt niet overal zitten. Volg de aanwijzingen van gastheer/gastvrouw
op. Personen uit één huishouden kunnen naast elkaar zitten. Anderen
h oude n an derhalv e -me t er afs t and. )

Vervolg zie achterziide

o

Zingen

( U kunt helaas niet meezingen. Ook koorzang is niet mogelijk. Er is een
cantor aanwezig.)

o

Collecte
(achter in de kerk staat een collectebus of collectemand. Collecte door
een stoffen zak aan een lange stok is toegestaan)
Communie
(Volg de aanwijzingen op van de coördinator. Tussen voorganger en
parochiaan staat een doorzichtig scherm. Heilige Hostie wordt via pincet
in uw hand gelegd.)

Verlaten van de kerk
(Na zegen en slotlied verlaten bezoekers vanaf de achterste banken als
eersten de kerk. Anderen volgen op gepaste afstand.)

Dunk u wel
voor het bewaken
von uw eigen
en ondermons
veiligheid en gezondheid.

Het ga u goed.
BltjÍvooral gezond!
Besturen Sint Bavo, Heilige Drie-Eenheid, Sint Franciscus en Heilige Trudo
Pastoor Hans van Geel, pastor Wim van Reen, pastor Gerard Damen.

