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17 juni 2022 
De Rooms-Katholieke bisschoppen hebben besloten om enkele maatregelen die in 
verband met corona nog voor de vieringen van de liturgie golden voor dit moment, 
met ingang van 17 juni, te schrappen. 

Het betreft de regels voor de uitreiking van de communie, voor de vredeswens en het van 
hand tot hand doorgeven van de collecteschaal. Laatstgenoemde vorm van collecteren is 
dus weer mogelijk. Inmiddels is de manier van vrede wensen die in coronatijd gangbaar is 
geworden, door een lichte buiging naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar 
geworden. De bisschoppen kunnen zich goed voorstellen dat deze ingetogen wijze van het 
geven van de vredeswens gehandhaafd blijft. 

De bisschoppen vragen om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven 
nemen. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, 
zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort. Mochten de komende tijd extra maatregelen 
tegen corona nodig blijken te zijn, dan zullen de bisschoppen de parochies hierover 
informeren. 

Houd rekening met elkaar 

‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen houden, 
geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een 
kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie 
veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen. Zij nodigen alle gelovigen van harte uit om 
naar de wekelijkse zondagsvieringen te komen en zo samen het geloof te vieren en met 
elkaar te delen. 
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Van het pastoresteam: 

Mede namens het kernteam laten wij u weten, dankbaar te zijn dat bovenstaande ruimte 

weer gegeven wordt. We zijn dankbaar dat, mede door de maatregelen die ons door de 

bisschoppen werden voorgesteld en de handhaving hiervan, dat onze vieringen in de 

afgelopen tijden, niet geleid hebben tot besmettingen of uitbraken van corona.  

Echter: Gezien de ontwikkelingen in de maatschappij, waar verschillende varianten van het 

virus toch hun weg zoeken, hebben wij gemeend terughoudend te blijven met het uitreiken 

van de H. Communie op de tong. Wij hopen dat u dit kunt en wilt respecteren! Wij begrijpen 

dat dit voor enkele parochianen als zeer waardevol wordt ervaren en onze keuze zal leiden 

tot een teleurstelling, maar wij hopen ook dat u ons standpunt in deze kunt accepteren. Wij 

maken deze keuze voor de veiligheid van ons allen. Daarom blijven wij onze handen 

desinfecteren voordat we de H. Communie gaan uitreiken!   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen

