Details protocol vieringen in de Oud-Katholieke Parochie HH Maria en Ursula, Delft
Aantallen
In juni mogen er weer bijeenkomsten zijn met maximaal 30 personen, inclusief personeel.
Gemiddeld zullen er ongeveer 5 “personeelsleden” aanwezig zijn (pastoor, misdienaar,
organist, zanger, hygiënist, deurwacht). In sommige gevallen zullen taken gecombineerd
worden. Er is voorlopig geen aparte koster meer. Voor aanvang van de dienst doen de
pastoor en misdienaar het kosterswerk rondom het altaar en de hygiënist de
kosterswerkzaamheden in de kerk.
In de kerkruimte zelf zijn nu 26 zitplaatsen. Afhankelijk van het aanwezige personeel, zal er
dus ruimte zijn voor ongeveer 25 mensen. Voor aanwezigheid bij de viering is aanmelding
noodzakelijk.
Aanmelden
Kerkgangers melden zich bij de secretaris van het kerkbestuur, Etienne van Cann per email
(voorkeur) of telefoon via secretaris@delft.okkn.nl. Een kerkganger kan verschillende
kerkgangers aanmelden en aanmelding kan gedaan worden voor een zondagsdienst of voor
een reeks van zondagsdiensten.
Bij de aanmelding geeft de kerkganger de volgende gegevens op:
- Voor welke zondagsdienst de aanmelding plaatsvindt,
- Naam van de kerkganger(s), geboortedatum of -data, emailadres, eventueel
telefoonnummer,
- Indien het gaat om meer kerkgangers: alle namen en welke kerkgangers deel uitmaken van
een gezin of huishouding. Meerdere personen die samen één gezin of huishouding vormen
zouden naast elkaar geplaatst kunnen worden (zonder inachtneming van de 1,5 meter
afstand),
De uiterste aanmelddag is de vrijdag voor de zondagsdienst.
De zaterdag voor de dienst wordt de kerkganger geïnformeerd over toewijzing van de
zitplaats(en). De toewijzing is onder het voorbehoud dat de kerkganger geen mogelijke
Covid-19-gerelateerde klachten heeft. Mocht bij het betreden van de kerk blijken dat dat
wel zo is, dan is de deurwacht verplicht de toegang tot de kerk te weigeren, zoals is
vastgelegd in het Protocol OKKN, punt 2.C.3.
De toewijzing van zitplaatsen vindt plaats onder aanwijzing van de deurwacht. Deze wijst de
kerkganger zijn of haar plaats aan. Elke beschikbare plaats is voorzien van een kussentje.
Waar geen kussentje ligt, is geen zitplaats. De plaatsing van de kussentjes wordt, indien
nodig, alleen door de deurwacht veranderd.
Na afloop van de viering wordt een lijst met aanwezigen opgesteld. Dit gebeurt op basis van
de aanmeldingen, met toevoeging van het ‘personeel’. Op de lijst wordt door een zaalwacht
voor de viering aangetekend wie daadwerkelijk aanwezig is. De lijst moet 4 weken bewaard
worden t.b.v. een mogelijk noodzakelijk contactonderzoek door de GGD. De pastoor is
verantwoordelijk voor het bewaren en vernietigen van deze lijst. Aanmelden voor deelname
aan een viering betekent dat u akkoord gaat met deze registratie.

Bij te veel aanmeldingen voor een zondag overlegt de secretaris met de pastoor en zal op
pastorale gronden een verdeling worden gemaakt.
Voorbereiding op de viering
U wordt verzocht niet naar de kerk te komen als u in enige mate last heeft van
verkoudheids- of griepklachten.
Graag uw handen wassen voor u van huis gaat. In de Nicolaaszaal zijn desinfecterende
middelen aanwezig. U wordt verzocht deze te gebruiken bij betreden en verlaten van de
kerk.
Omdat de toegang tot onze kerk klein is en u minstens drie keer door een deuropening
moet die zowel ingang als uitgang is, wordt u verzocht steeds goed op te letten of er geen
mensen van de andere kant komen. Probeer steeds de anderhalve meter afstand te
bewaren. Om hierbij te helpen is vanaf de buitendeur op het Bagijnhof tot aan de kerkdeur
met tape overal de afstand van anderhalve meter aangegeven. In de kerk zelf is een vaste
looproute aangeduid met behulp van pijlen. Ook deze pijlen liggen op anderhalve meter
afstand van elkaar.
De garderobe is gesloten. Uw jas en tas kunt u meenemen de kerk in. Het toilet is niet
afgesloten, maar u wordt dringend gevraagd dit zo min mogelijk te gebruiken. Ga, voor
zover dat kan, zo veel mogelijk thuis naar het toilet.
Tijdens de viering
We proberen de liturgie zo gewoon mogelijk te laten verlopen. Samenzang is echter nog
niet toegestaan. Cantor en voorganger zullen zo veel mogelijk samen de gezongen
gedeelten van de viering voor hun rekening nemen. Sommige delen van de viering die
gewoonlijk gezongen worden, zullen worden gesproken. Zo kan er toch een actieve
deelname aan de viering zijn. Denk hierbij aan de acclamatie voor de voorbeden, de
geloofsbelijdenis, de vredegroet, de inleiding van het eucharistisch gebed en het Onze
Vader.
De vredegroet wordt nog steeds niet uitgewisseld met een handdruk, maar met een
hoofdknik staande of zittend vanaf de eigen plek. Voor de communie wordt iedereen
gevraagd te gaan staan of te knielen op de eigen plek. De priester reikt communie onder
een gedaante (alleen het brood) uit in de kerk. Door te blijven knielen of staan gedurende
de communie, krijgt deze toch een gemeenschappelijk karakter.
Boeken en liturgieblaadjes liggen voor aanvang van de dienst klaar bij de zitplaatsen. Na
afloop van de viering laat u deze hier liggen.
Tijdens de viering zal er niet worden gecollecteerd. Het kerkbestuur bekijkt mogelijkheden
om te collecteren via de smartphone (bijvoorbeeld met Tikkie of een QR-code); ook zal er bij
de uitgang een collectemandje staan voor donaties in contanten.

Na de viering
Voorlopig zal er na de vieringen nog geen koffie worden gedronken. Als u na de viering nog
even wil napraten, dan wordt u gevraagd om dat zo veel mogelijk buiten op het Bagijnhof te
doen. Dat geeft ruimte voor pastoor, misdienaar, deurwacht en hygiënist om de kerk zoveel
mogelijk weer op te ruimen en schoon te maken.

