Cluster Tabor
Protocol bij de H. Missen vanaf 1 juli
Belangrijke regel:
Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest
of verhoging tot 38 graden Celsius?
Blijf thuis. Ziek uit.

De belangrijkste regels bij het bijwonen van de H. Missen.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hou je aan de door RIVM opgestelde basisregels van hygiëne en afstand.
Blijf thuis bij klachten.
Was thuis vooraf goed je handen.
Volg de aanwijzingen van de suppoost op bij de ontvangst, in de kerk en na afloop.
Ga naar de daarvoor aangewezen en gemarkeerde plaats.
Leden van 1 gezin mogen naast elkaar zitten (niet van 1 familie).
Niet meezingen. Wel meebidden.
Voor het ontvangen van de communie handen reinigen.
Verlaat de kerk met behoud van 1.5 m afstand van elkaar.
Bij het verlaten van de kerk is er gelegenheid uw bijdrage in de collecteschaal te doen.

Plaatsen in onze kerken blijven beperkt.
Cluster Tabor is blij dat we weer samen de H. Mis kunnen vieren. Helaas maakt de 1.5 m regel
het ons niet mogelijk om de kerken maximaal te benutten. Inmiddels zijn onze kerken ingericht
voor het maximaal aantal bezoekers. Dat ligt gemiddeld dan tussen de 55 en 100 personen.
Daarbij is het ook nog zeer van belang wat de samenstelling van het bezoek is. Bij gezinnen
mogen er meer personen in een bank maar als mensen alleen komen zal dat weer het aantal
plaatsen beperken. Zeker bij uitvaarten en bijzondere vieringen zijn de aantallen beperkend.

Begrafenissen en bijzondere vieringen.
Neem tijdig contact op met uw parochie om te overleggen over de mogelijkheden.

Misintenties.
Met ingang van juli worden de missen weer met eerder opgegeven intenties gehouden en
natuurlijk kunt u ook weer normaal nieuwe misintenties opgeven.
Over de door corona uitgevallen misintenties uit de periode 13 maart t/m 30 juni 2020 wordt
met de betrokken families contact opgenomen om af te stemmen wanneer deze opnieuw
ingepast kunnen worden.
Bij de H. Missen vanaf 1 juli wordt nader bekeken hoeveel intenties, met hoeveel plaatsen
mogelijk zijn. Daarbij ook rekening houdend met onze vaste kerkgangers.

Kijk voor meer info op onze website www.clustertabor.nl of lees de nieuwsbrief C6.

