
 

Van de Bestuurstafel 

Corona update 

9 oktober 2020 

 

Beste parochianen en belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn, 
 

Namens het kerkbestuur heb ik een aantal mededelingen.  

Deze zijn het directe gevolg van het oplopende aantal Corona besmettingen. 

Ten eerste werden wij 1 oktober dringend verzocht ook in kerkgebouwen mondkapjes te 

dragen. 

Op 3 oktober volgde al een dringend advies aan de parochies in Amsterdam-Amstelland, dus 

ook aan ons, om de groepsgrootte terug te brengen. 

Op maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus landelijk de aanwijzing gegeven dat het 

aantal gelovigen dat in een liturgieviering samenkomt beperkt moet worden tot 30 

volwassen personen. 

Uiteraard volgde daarop overleg door bisschoppen en diverse instanties.  

Het kerkbestuur heeft intussen gemeend een duidelijk standpunt in te nemen: 

1. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Naast de veiligheid van onze kerkgangers die voorop staat, zijn we ook solidair met 

alle andere niet-kerkelijke accommodaties waar beperkingen gelden 

• Er mogen 30 kerkgangers per viering aanwezig zijn 

• Bij alle verplaatsingen in het gebouw draagt u een mondkapje 

• Om teleurstellingen te voorkomen is reserveren weer een voorwaarde 

• Thuis blijven bij ziekte verschijnselen 

1,5 meter afstand houden  

geen handen schudden 

en niet meezingen ….  dat blijft! 

2. Uitdelen van de Heilige Communie 

• De mensen die in een viering aanwezig zijn kunnen op de wijze zoals 

afgelopen maanden de hostie ontvangen. Wel is het raadzaam bij het lopen in 

de kerk uw mondkapje te dragen en de hostie in de kerkbank te nuttigen 

• De pastores hebben nog eens aangegeven dat het thuisbezorgen van de 

Heilige hostie niet is voorbehouden aan zieken, maar u (eventueel via het 

secretariaat) een huisbezoek van de pastoor kan aanvragen. 



3. Alternatieven aanbieden 

• Wij zijn voornemens om binnenkort vieringen uit te zenden. Zodat u deze live 

en achteraf kan bekijken 

• In Uithoorn zijn wekelijks vieringen met minder dan 30 bezoekers 

dinsdag om 19.00 uur 

woensdag om 9.30 uur 

donderdag om 9.30 uur 

vrijdag om 9.30 uur 

• In De Kwakel is op dinsdag en woensdag de kerk van 11.00 tot 12.00 uur open 

om bij Maria een kaarsje te branden 

4. Verwarming 

• De luchtverwarming mag niet blazen tijdens de vieringen 

• En in veel gevallen zal er extra worden geventileerd 

• Zorg dus dat u lekker warm gekleed naar de kerk komt 

 

Houdt u er verder alvast rekening mee dat we u met de Kerst dit jaar geen volle feestelijke 

vieringen kunnen bieden 

 


