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PROTOCOL AFSTAND EN HYGIËNE H. CATHARINAPAROCHIE TIJDENS CORONATIJD 
 
Rev. 09 d.d. 11-06-2020 
 
Coronacommissie 
De communicatie over de afstand- en hygiënemaatregelen binnen de H. Catharinaparochie 
loopt via de “Coronacommissie” bestaande uit Jos Trommelen (bestuur), diaken Peter 
Hoefnagels (pastoraal team) en Rianne Claassen (teamassistente). Als u vragen hebt of 
suggesties kunt u deze mailen naar info@catharina-parochie.nl 
Zodra we deze maatregelen aanpassen ontvangt u hierover bericht. 
 
Voor alle vormen van samenkomen gelden de algemene regels 

Bent u ziek? 
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. 
Heeft u koorts en/of benauwdheid, dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur 
klachtenvrij bent, mag u weer naar buiten. 
Was uw handen regelmatig. 
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
Schud geen handen. 
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 
Werk zoveel mogelijk thuis. 
Vermijd drukte.  
 

Uitvaart/huwelijk: instructie voorgangers/kosters 
- Thuis handen wassen voor vertrek naar de kerk 
- Contact met nabestaanden of bruidspaar zoveel mogelijk telefonisch of videobellen, 

anders afspreken op locatie waar genoeg ruimte is met niet meer dan 4 personen in 
totaal  

- Bij verkoudheid of koorts of bij een gezinslid met deze klachten blijft u thuis 
- Maximaal 30 personen inclusief voorganger, koster, organist, cantor, bedienaar 

apparatuur, mensen van de uitvaartonderneming indien van toepassing 
- Leden uit één gezin kunnen bij elkaar zitten, afstand tot anderen minimaal 1,5 meter 

rondom 
- De voorganger bepaalt met nabestaanden of bruidspaar de opstelling van de stoelen 
- Niet meer dan 2 personen tegelijk in sacristie, gebruik ruimtes in de buurt zoals de 

ruimte in de kerk 
- Eucharistieviering met communie-uitreiking of Woord- en gebedsviering 
- Geen koor, wel organist en/of cantor of bedienaar cd-apparatuur aanbieden i.o.m. 

contactpersoon van de parochiekern 
- De voorganger zet zelf vers wijwater klaar en besprenkelt kist alleen bij absoute, 

kerkgangers worden niet gezegend met wijwater 
- Voorganger vraagt familie zelf de kaarsen aan de Paarskaars te ontsteken 
- Wierook bij absoute: koster legt wierook op en zet deze klaar bij de kist 
- Bij de uitgang staat een bus met een grote opening voor de collecte 
- Maak een lijst met namen van de aanwezigen, deze moet bewaard blijven op het 

secretariaat van de parochiekerk 

mailto:info@catharina-parochie.nl


2 
 

Doopsel, Eerste Communie en Vormsel 
De parochie volgt het protocol van de bisschoppen. Voorlopig worden Doopsel, Eerste 
Communie en Vormsel uitgesteld. 
 
Vieringen  
Het pastoraal team heeft besloten dat er alleen Eucharistie gevierd wordt met communie-
uitreiking met inachtneming van de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen of een Woord- 
en gebedsviering.  Op het priesterkoor zijn alleen de strikt noodzakelijke bedienaren 
aanwezig: voorganger(s), lector, koster, organist en/of cantor. De cantor houdt 6 meter 
afstand van anderen.  Deze personen maken deel uit van de toegestane capaciteit. 
 
We moeten rekening houden met de 1,5 meter afstand tot elkaar wat gevolgen heeft voor 
het aantal kerkgangers per viering, spreiding/looprichting in het gebouw en 
hygiënemaatregelen.  
 
Binnenkomen, looproute, verdeling zitplaatsen en verlaten van de kerk  
Pas als aan alle voorwaarden is voldaan kunnen de vieringen doorgang vinden. Kerkgangers 
kunnen zich online aanmelden of op vaste tijden via een telefonische hulplijn reserveren 
voor een viering in Basiliek St. Jan, H. Johannes de Doper, H. Marcoen of Verrijzenis. Deze 
mogelijkheid wordt iedere week gepubliceerd in Weekblad Oosterhout, op de website van 
de parochie, Oosterhoutnieuws.nl  en op Facebook. Bij opgave vragen we naar naam, plaats,  
telefoonnummer, e-mailadres en vindt de gezondheidscheck plaats. Men kan thuis een 
ticket printen. Als deze manier van reserveren een probleem is,  kan men via een speciaal 
telefoonnummer reserveren. De parochie kan dan de reservering maken en een ticket 
klaarleggen. De voorganger en verdere bedienaren moeten ook aangemeld worden. De 
gegevens van de aanwezigen worden één maand bewaard.  
 
Met ingang van 1 juni mogen we maximaal 30 bezoekers met inachtneming van de 
onderlinge afstand van 1,5 meter ontvangen. Dit is exclusief de voorganger(s), koster, lector, 
organist en eventuele cantor(s). Vanaf 1 juli wordt dit aantal mogelijk aangepast.  

- De deur staat open zodat niet iedereen de knop hoeft te pakken 
- Er is desinfecterende handgel 
- Er zijn 2 of meer vrijwilligers voorzien van een hesje voor de herkenbaarheid. Zij doen 

een gezondheidscheck, controleren de bezoekerslijst en geven aanwijzingen over de 
te volgen route en de beschikbare zit - plaatsen. 

- Liturgieboekjes liggen klaar op de beschikbare stoelen en worden niet uitgedeeld. 
- Bij binnenkomst is de looprichting duidelijk aangeven  
- Ingeval van banken blijven 2 zitplaatsen leeg tussen personen en wordt één bank 

opengelaten 
- Leden uit één gezin mogen naast elkaar zitten als er kerkbanken zijn (gezinsbank) 
- Ingeval van stoelen blijven deze 1,5 meter van elkaar staan en mogen niet naast 

elkaar gezet worden 
- Bij het verlaten van de kerk volgen de kerkgangers de uitdrukkelijke aanwijzingen: 

rij voor rij de kerk verlaten via het buitenpad en afstand houden 
- Geen toiletgebruik door kerkbezoekers 
- Bedienaren komen binnen en verlaten de kerk met onderling 1,5 meter afstand 
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- Muzikale omlijsting van de viering kan met cd’s of met een organist eventueel met 
hooguit 3 cantors op minimaal 3 meter afstand van elkaar bij normale hoogte van de 
ruimte of op 2 meter van elkaar als de kerk dit toelaat. 
 
 

Hygiëne tijdens en na de viering 
Gebruik microfoons: voorgangers, lector, cantor maken zoveel mogelijk gebruik van eigen 
microfoon. Microfoons schoonmaken of afschermen met plastic zakje (weggooien na ieder 
gebruik). 
 
Na de viering met warm sopje schoonmaken: deurklinken, lichtknoppen, deurbel, 
toiletbril/doortrekknop, lessenaar, microfoon ook na wisseling van voorganger/-lector door 
gebruikers/vrijwilligers (samen).   
 

Samenzang 

Het advies van Koren netwerk Nederland aan het RIVM is om niet samen te zingen. Onze 

parochie volgt dit advies en daarom kunnen de koren voorlopig niet repeteren en zingen 

tijdens de viering, maar kunnen ook parochianen niet samen zingen. Met een organist, 

cantor en/of cd’s luisteren we de vieringen voorlopig op. De cantor houdt 6 meter afstand 

van anderen. 

Sacristie 
Er mogen niet meer dan 2 personen in de sacristie aanwezig zijn. De overige bedienaren zijn 
voor en na de viering in de aangrenzende ruimte. 
 
Liturgisch rooster 
Op dit moment volgen we het liturgisch rooster zoals dat ingepland is. De vieringen 
herstarten afhankelijk van gereedheid van de uitvoering van het Protocol afstand en hygiëne H. 
Catharinaparochie in coronatijd. 
 
Voorgangers 
De voorgangers worden langs deze weg op de hoogte gebracht van de manier waarop onze 
parochie de maatregelen volgt voor de vieringen. Bij vragen kunnen zij bellen of mailen naar 
het parochiesecretariaat info@catharina-parochie.nl of diaken Peter Hoefnagels 
peterhoefnagels@catharina-parochie.nl.  
 
Kaarsen 

- Bij het kaarsen branden en gebed volgt u de anderhalve meter regel. 
- Ontsmet uw handen voordat u de kaarsen betaalt. 
- De kaars wordt aangestoken aan een andere brandende kaars. 

 
Collecte 
Het is niet mogelijk op de gebruikelijke manier te collecteren. Daarom plaatsen we bij de 
uitgang een collectebus met grote opening met daarop “uw bijdrage voor het pastoraat”. 
Voor de caritascollecte in het eerste weekend van de maand kan een tweede bus geplaatst 
worden met daarop het doel van de collecte. De caritascollectes worden zoals gebruikelijk in 
het Weekblad Oosterhout vermeld bij de kerkberichten. 

mailto:info@catharina-parochie.nl
mailto:peterhoefnagels@catharina-parochie.nl
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Kindernevendienst  
De parochie volgt het protocol van de bisschoppen. Kinderen kunnen direct bij binnenkomst 
in de kerk naar hun eigen programma gaan.  
 
 
De Werkgroep Kindernevendienst zal via de website van de parochie, Facebook, Weekblad 
Oosterhout en Oosterhoutnieuws.nl laten weten wanneer en hoe zij de kindernevendienst 
weer kunnen opstarten. 
Na gebruik van het Koetshuis naast de pastorie op de Markt geldt het schoonmaakprotocol.  
 
Koren 
De koren kunnen voorlopig nog niet samen repeteren en zingen tijdens de viering. De 
parochie volgt het advies van Korennetwerk Nederland van 13 mei 2020 om voorlopig nog 
niet samen te zingen/musiceren. Zodra dit weer wel mogelijk is informeren we de 
contactpersonen van de koren. 
 
Misintenties 
Pastoor Han Akkermans leest in een besloten Eucharistieviering op Eerste Pinksterdag de 
misintenties die zijn opgegeven bij de verschillende parochiekerken in de periode 13 maart 
tot en met 1 juni. Dit melden we in Weekblad Oosterhout, Oosterhoutnieuws.nl  en op de 
website. Als de familie de  misintentie alsnog in hun aanwezigheid wil laten lezen, dan 
komen we hierin tegemoet. Misintenties kunnen weer opgegeven worden bij de eigen 
parochiekerk als de vieringen worden hervat. 
 
Koffiedrinken na de viering 
Hoewel we allen de behoefte hebben aan contact, is het lastig om tijdens het koffiedrinken 
de algemene regels rondom gezondheid en hygiëne na te leven. Koffiedrinken na de viering 
stellen we daarom vooralsnog uit. 
 
Kerkberichten Weekblad Oosterhout 
Op dit moment stuurt het parochiesecretariaat de kerkberichten naar het Weekblad 
Oosterhout.  
 
Weekvieringen 
De weekvieringen gaan voorlopig niet door.  
 
Openstelling kerk/kapel voor gebed en kaarsje 
We vragen de parochiekernen de tijden van openstelling van kerk/kapel aan te houden. 
  
H. Antonius    kapel in de kerk iedere dag van 9.00 tot 16.00 uur  
Basiliek St. Jan    donderdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur 

zondag na de viering, van 11.00 tot 12.00 uur met 
aanbidding van het Heilig Sacrament   

H. Johannes de Doper  kapel iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur   
H. Marcoen    kapel iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur 
Verrijzenis    kapel maandag tot en met vrijdag 9.30  tot 12.00 uur 
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Tijdens de openstelling van de kerken vragen wij u de nodige afstand van minimaal 1,5 
meter aan te houden. Als u verkoudheidsklachten en/of koorts hebt kunt u niet komen.  
Ook bij koorts en benauwdheid van een gezinslid/huisgenoot blijft u thuis. 
 
Kerktaxi Verrijzenis 

Onze parochie kan gezien de instructies van het RIVM ter voorkoming van verspreiding van 
het coronavirus geen kerktaxi aanbieden. 
 
Inloophuizen 
De Inloophuizen kunnen weer open zodra de Coronacommissie samen met iemand van de 
betreffende PKC de situatie heeft beoordeeld. Uiteraard houden de Inloophuizen zich aan de 
volgende maatregelen: 

- Minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar 
- Bij verkoudheidsklachten of koorts thuisblijven, bij koorts/benauwdheid blijven ook 

gezinsleden thuis. 
- Voor mensen van 70 jaar en ouder is extra voorzichtigheid geboden. 
- Desinfecterende handgel is aanwezig (RIVM adviseert minimaal 6 x per dag handen 

te wassen) 
- Toilet: na ieder bezoek deurknop/toiletbril/doortrekknop reinigen met warm sop 
- Geen samenzang (zie koren) 
- Gebruik papieren bekers voor koffie/thee 

 
Secretariaten Basiliek St. Jan - De Vinder – De Verrijzenis - parochiesecretariaat 
Vanaf 1 juni kunnen de secretariaten weer bemenst worden door hooguit 1 persoon. 
 

- Graag de tijden dat er iemand is doorgeven aan het parochiesecretariaat. 
- Bij bezoek duidelijk aangeven wat de regels zijn: ontvangst in grotere ruimte, 

minimaal  1,5 meter afstand van elkaar, maximaal 4 personen, bij 
verkoudheidsklachten of koorts thuisblijven, bij koorts/benauwdheid blijven ook 
gezinsleden thuis. 

- Koffie/thee: alleen gebruikmaken van papieren bekers. 
- Werkplekken die door meerdere personen gebruikt worden: schoonmaken tafel, 

telefoon, toetsenbord, display van de kopieermachine met microvezeldoekjes zonder 
schoonmaakmiddel of desinfectiemiddel. Degene die de werkplek verlaat maakt 
schoon. 

- Eind van de dag meteen met een warm sopje schoonmaken: 
deurklinken/deurbel/aanrecht/indien van toepassing toiletbril/doortrekknop. In 
overleg met de eigen PKC worden afspraken gemaakt met degene die schoonmaakt. 
(zie Algemeen schoonmaakprotocol - hygiëne).  
 

Vergaderingen 
RIVM: 
Ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers) en houd minimaal 1,5 meter 
afstand van elkaar. Mensen van 70 jaar en ouder zijn extra voorzichtig! 
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Vergader zoveel mogelijk online. Kom alleen in grote groepen bij elkaar als dit 

(wettelijk) noodzakelijk is voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden. Dit 

advies geldt ook voor na 1 juli.  

- Maximaal 4 deelnemers per vergadering 
- Een noodzakelijke grotere vergadering kan alleen met toestemming van de 

commissie plaatsvinden in de Verrijzeniskerk. Aanvragen kan via 
verrijzeniskerk@catharina-parochie.nl én bij het parochiesecretariaat 
info@catharina-parochie.nl 

- Let op minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar, blijf thuis bij 
verkoudheidsverschijnselen en/of koorts! Gebruik papieren bekers voor koffie/thee 

- Hygiëne: meteen schoonmaken met aanwezige schoonmaakkit door iemand van de 
vergadering (deurklinken/tafel/aanrecht/indien van toepassing toiletbril/ 
doortrekknop), gebruikte bekers weggooien. (zie Algemeen schoonmaakprotocol – 
hygiëne) 

- Vergader zo veel mogelijk digitaal via Microsoft Teams. 
Degene die de vergadering uitschrijft beschikt over Outlook en heeft Teams 
geïnstalleerd op zijn/haar laptop of computer. Degene die de afspraak maakt nodigt 
mensen uit via e-mail. Deelnemers beschikken over laptop die vaak al voorzien is van 
webcam en microfoon of computer met webcam en microfoon. Instructie over  
Microsoft Teams is te krijgen bij parochiesecretariaat.   
Als alternatief kan ook Skype of Zoom gebruikt worden om met meerdere mensen 
tegelijk vergaderen. 
 

Op bezoek bij eenzame (ouderen) 
Protocol van de bisschoppen: 

- Pastoraat in fysieke nabijheid aan kwetsbare ouderen en aan mensen met 
verminderde weerstand kan niet plaatsvinden, uitgezonderd in situaties van 
geestelijke nood. 

- De bedienaar aan kwetsbare gelovigen kan een persoonlijke afweging maken. 
Eventueel zorgen voor vervangend pastoraat. 

- Pastoraat aan kwetsbare gelovigen dient zoveel mogelijk via telefoon(cirkel), per 
brief, e-mail, Facetime, Skype of via videobellen te gebeuren. 

 
Openstelling Basiliek St. Jan voor bezoekers 
Als de basiliek weer opengesteld wordt voor bezoekers van woensdag tot en met zaterdag 
van 14.00 tot 16.00 uur (normaliter meivakantie tot Open Monumentenweekend) wordt dit 
in het Weekblad Oosterhout, op de website en Facebook aangekondigd. De PKC van de 
basiliek zorgt ervoor dat de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen zijn.  
 

- Er mogen maximaal 30 mensen in de basiliek aanwezig zijn  
- Kerkwachten zijn herkenbaar aan veiligheidshesjes met logo H. Catharinaparochie en 

hebben duidelijke instructies 
- Bij binnenkomst wordt gevraagd of bezoekers verkoudheidsklachten hebben 

(gezondheidscheck)  
- Bij ingang desinfecterende handgel  
- Daarna ontvangen bezoekers een kartonnen kaart met een nummer, die ingeleverd 

wordt bij het verlaten van de kerk 

mailto:verrijzeniskerk@catharina-parochie.nl
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- De deur staat indien mogelijk open 
- 1-richtingroutering met duidelijke in- en uitgang met tape 
- Regelmatig worden deurklinken, trapleuningen e.d. schoongemaakt door aanwezige 

vrijwilligers 
- Tijdens openstelling is er een corona-aanspreekpunt dat zorgt voor correcte 

uitvoering van regels, indien nodig bezoekers aanspreken 
- Na de sluiting meteen met een warm sopje schoonmaken: deurklinken/indien van 

toepassing toiletbril/doortrekknop door aanwezige vrijwilligers 
 
 
Marktconcert of andere activiteiten in Basiliek St. Jan 
De marktconcerten georganiseerd door Stichting Ludens worden normaal gesproken 
gehouden vanaf 4 juli t/m 12 september op zaterdagmiddag. Het gemiddeld aantal 
bezoekers loopt uiteen van 60 tot 100 personen.  
 

- Per 1 juli mogen, voor zover nu bekend maximaal 30 personen aanwezig zijn in de 
basiliek met inachtneming van minimaal 1,5 meter afstand.  

- Gezondheidscheck: bij binnenkomst wordt gevraagd of bezoekers 
verkoudheidsklachten hebben. 

- Bij ingang desinfecterende handgel 
- Daarna ontvangen bezoekers een kartonnen kaart met een nummer, die ingeleverd 

wordt bij het verlaten van de kerk 
- De deur staat indien mogelijk open 
- 1-richting routering met duidelijke in- en uitgang met tape 
- Regelmatig worden deurklinken, trapleuningen e.d. schoongemaakt door aanwezige 

vrijwilligers 
- Tijdens openstelling is er een corona-aanspreekpunt dat zorgt voor correcte 

uitvoering van regels, indien nodig bezoekers aanspreken 
- Na de sluiting meteen met een warm sopje schoonmaken: deurklinken/indien van 

toepassing toiletbril/doortrekknop door aanwezige vrijwilligers 
 
Algemene Regels voor alle activiteiten: 

• minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar 

• verkoudheidsklachten of koorts thuisblijven, bij koorts/benauwdheid blijven ook 
gezinsleden thuis 

• maak direct bij de ingang uw handen schoon met desinfecterende gel, geen handen 
schudden 

• kinderen onder 12 jaar uitsluitend toegang onder begeleiding meerderjarig gezinslid 

• raak niets aan, tenzij voor eigen veiligheid 

• gebruik indien dit wordt aangeboden, een toegangsitem van karton of geplastificeerd 
(moet schoongemaakt worden na inleveren) 

 
 
Algemeen Schoonmaakprotocol – Hygiëne! 
Schoonmaken en hygiëne betrachten is ons aller verantwoordelijkheid. 
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Elke parochiekern stelt een eindverantwoordelijke aan. In elke ruimte hangt een 
schoonmaaklijst waarop u invult wanneer (datum en tijd) wie (naam) en wat u hebt 
schoongemaakt.  
 
Naast het extra vaak de handen wassen, desinfecterende gels, hoesten/niezen in de 
elleboog, is het goed om voorwerpen die vaak aangeraakt worden nog wat beter te reinigen 
dan anders; 

- Deurknoppen (ook koelkast en keukenkastjes) 
- Deurbellen  
- Lichtknoppen 
- Kranen 
- (Mobiele) telefoons (microvezeldoekje zonder schoonmaakmiddel of 

desinfectiemiddel) 
- Toetsenborden, werkoppervlaktes en computermuizen (idem) 
- Trapleuningen 
- Wc-bril en doortrekknop 
- (Eet)tafels 
- Aanrecht 
- Keukenrol of papieren handdoeken gebruiken in plaats van handdoeken  

 
 
 

----------------- 
 

 

 


