
Utrecht, 27 mei 2020 
 
Beste mede-parochiaan,  

Dankbaar zijn we met het feit dat we per 1 juni weer gezamenlijk naar de H. Mis mogen! We hebben echter te 

maken met een uitvoerig protocol, geschreven door de Nederlandse bisschoppen. In deze brief willen we toelichten 

hoe wij als parochie invulling geven aan dit protocol. Met elkaar zullen we moeten ervaren hoe alles verloopt. Eén en 

ander kan na verloop van tijd worden aangepast naar aanleiding van nieuwe wensen en inzichten.  

Tijdspad: 

• Vanaf 1 juni: vieringen zijn toegestaan met maximaal 30 personen, exclusief de personen die op het 

priesterkoor staan. 

• Vanaf 14 juni: de Heilige Communie mag weer ontvangen worden (over deze procedure wordt u later 

geïnformeerd). 

• Vanaf 1 juli: vieringen zijn toegestaan met maximaal 100 personen. De ‘1,5 meter afstand regel’ moet hierbij 

wel in acht worden genomen dus zullen we kijken of en hoe 100 mensen de vieringen kunnen bijwonen.  

Overzicht Eucharistievieringen: 

Maandag 7.30 uur    19.00 uur 

Dinsdag 7.30 uur    19.00 uur 

Woensdag 7.30 uur 9.00 uur   19.00 uur 

Donderdag 7.30 uur    19.00 uur 

Vrijdag 7.30 uur 9.00 uur   19.00 uur 

Zaterdag 7.30 uur    19.00 uur (vooravond) 

Zondag 8.15 uur 10.00 uur (in de kerk) 
10.00 uur (gezinsmis 

op het binnenplein)  

12.00 uur 16.30 uur 19.00 uur 

 

Voor de eucharistievieringen van zaterdagavond en alle vieringen op zondag vragen wij u zich in te schrijven via de 

website www.gerardusmajella.nl. We streven er naar dat dit ongeveer één week van te voren mogelijk wordt. Dit 

kan in het begin wellicht anders zijn. Voor maandag 1 juni, 2e Pinksterdag, kunt u zich inschrijven vanaf zaterdag 30 

mei. Op deze dag zijn er anders dan hiervoor aangegeven drie vieringen: 8.15 uur, en twee vieringen om 10.00 uur, 

waarvan één voor gezinnen op het binnenplein. 

Goed om te weten: 

• De viering van 10.00 uur zal ook via de Livestream op facebook worden uitgezonden.  

• Voor gezinnen met jonge kinderen tellen alleen de ouders. Kinderen vanaf 12 jaar worden ook meegeteld als 

1 persoon.  

• De gezinsviering vindt bij mooi weer plaats op het binnenplein (evt. in het park). Bij slecht weer wordt 

verplaatst naar de gymzaal of het Leerhuis.  

• Er zal een ontvangstprotocol volgen waarbij u wordt gevraagd op tijd naar de mis te komen en waar de 

hygiënemaatregelen instaan. 

• Bij de missen waarvoor inschrijving vereist is, zullen twee mensen in de kerk aanwezig zijn om u te 

ontvangen, de ‘weg te wijzen’ en te helpen met de hygiënemaatregelen. 

• De banken waarin u plaats kunt nemen zijn gemarkeerd met geel/wit lint.  

We doen ons best om ook de oudere mensen, en mensen zonder internet te benaderen en hen uit te nodigen voor 

de vieringen. Toch willen we u vragen te denken aan anderen, ze te informeren en eventueel te helpen bij een 

inschrijving. Hiervoor kan iedereen ook bellen met het secretariaat 030 – 2931474 (di t/m vrij 13.30 – 15.30 uur).  

We zijn u dankbaar voor uw flexibiliteit en inzet in deze bijzondere tijd. We zien er naar uit u te ontmoeten in de 

vieringen. Wij blijven voorzichtig maar dit is toch al een belangrijke stap vooruit. 

Het kerkbestuur en de broeders  

http://www.gerardusmajella.nl/

