
                                                     

 

Protocol voor de vieringen vanaf 1 juni 2020 in de parochies van de H. Geest, 
de Goede Herder en de HHJJ Jacobus en Johannes 
 
Het protocol “kerkelijk leven op anderhalve meter” dat wij van de bisschoppen hebben ontvangen 
vraagt veel van de vrijwilligers, de besturen en het pastorale team. Het pastoraal team heeft daarom, 
samen met de besturen,  besloten de vieringen tot 4 juli op de huidige manier te blijven doen. 
Zonder mensen, via de kerkradio en op zondag via de stream op You Tube.  
Er zullen dus geen vieringen met bezoekers plaatsvinden tot 4 juli in onze drie parochies.  
 
Hierdoor krijgen de geloofsgemeenschappen de ruimte om alle voorzorgmaatregelen zorgvuldig voor 
te bereiden. Wij zullen de komende tijd tot 4 juli  gebruiken om alle maatregelen op te starten en in 
de kerken waar wij gaan vieren de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen samen met het de 
besturen en de desbetreffende geloofsgemeenschappen.  
 
In het weekend van 4 en 5 juli zullen er Eucharistievieringen zijn met maximaal 100 mensen in de drie 
Eucharistische centra.  In dit eerste weekend waar wij weer samen kunnen vieren in de kerken . 
zullen tijdens deze vieringen de Paaskaarsen worden gezegend en uitgedragen worden naar de 
verschillende geloofsgemeenschappen in onze drie parochies.  
 
Vanaf het weekend van 12 juli mogen er in de andere geloofsgemeenschappen twee weekenden in 
de maand gebedsvieringen gehouden worden met 100 mensen indien de ruimtes dit toelaten, er 
vrijwilligers zijn die voor de voorzorgmaatregelen kunnen en willen zorgen en er vrijwillige 
voorgangers zijn die willen en kunnen voorgaan tijdens deze gebedsvieringen. De leden van het 
pastorale team zullen hiervoor zo eerlijk en zoveel mogelijk voor worden ingezet.  
 
Vanaf 7 juli zullen er ook doordeweekse vieringen plaatvinden in de Eucharistische centra en op de 
woensdagmorgen in Goor. Dit omdat er in Goor op de woensdagmorgen altijd tussen de 50 en 75 
mensen aanwezig zijn.  
 
Begin augustus zullen we evalueren en hopen we op verruiming van de maatregelen. Misschien 
kunnen er dan vanaf september weer Woord- en Communievieringen worden gehouden.  
 
De afgelopen week hebben er verschillende overleggen plaatsgevonden met de besturen en het 
pastorale team om te kijken wat haalbaar en mogelijk is. De besturen en het pastorale team hebben 
de taken verdeeld maar blijven samen verantwoordelijk.  
 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

• De parochiesturen en het pastoraal team dragen de eindverantwoordelijkheid voor iedere 
afzonderlijke geloofsgemeenschap en voor de parochies als geheel. 

• Woord- en Communievieringen zijn vooralsnog niet toegestaan. 

• Vanaf het weekend van 5 juli zullen er Eucharistievieringen plaatsvinden in de drie 
Eucharitische centra  

• Vanaf 12 juli mogen er twee keer per maand gebedsviering plaatsvinden in de andere 
geloofsgemeenschappen. Het pastorale team maakt hiervoor een rooster als duidelijk is op 
welke plekken er een gebedsviering kan plaatsvinden.  



                                                     

 

• Een afvaardiging van het parochiebestuur zal met de geloofsgemeenschappen in gesprek 
gaan en bespreken of het voor de geloofsgemeenschap haalbaar is om aan alle 
voorgeschreven voorzorgmaatregelen te voldoen.  

• De geloofsgemeenschap draagt  de verantwoordelijkheid voor de communicatie en de uitrol 
van het goedgekeurde protocol in de geloofsgemeenschap.  

• Het pastoraal team zal voor de gebedsvieringen in het weekend een format maken met 

suggesties en gebeden ed.  

• De parochiebesturen en het pastorale team hebben besloten dat de vieringen vanuit de 

Blasius in Delden voorlopig via de kerkomroep en op zondag via You Tube worden 

uitgezonden.  Op dit moment worden er geen andere vieringen in onze drie parochies met 

beeldverbinding uitgezonden.  

• De besturen en het pastorale team willen uiterst zorgvuldig omgaan met de regels van de 

bisschoppen en het RIVM zodat wij niet de veroorzaker zijn/worden van besmettingen. 

 

Vieringen  

 

Weekendvieringen van 4 juli t/m 31 augustus 
 

Zaterdag 17.00 uur Eucharistieviering in de Lambertus in Hengelo 

Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering in de Stephanus in Borne  

Zondag   09.30 uur Eucharistieviering in de Blasius in Delden Livestreaming en kerkomroep  

Zondag   11.00 uur Eucharistieviering in de Lambertus in Hengelo  

 

In het eerste weekend, het weekend van 4 en 5 juli, willen we als parochie samen vieren en tijdens 

deze viering worden de Paaskaarsen per parochie gezegend en aangestoken.  

Voor elke geloofsgemeenschap zullen wij voor twee mensen per geloofsgemeenschap plekken 

reserveren tijdens de viering. Het pastorale team zal hierover contact opnemen met de 

geloofsgemeenschap. 

 

In de daaropvolgende weekendvieringen in de Eucharistische centra zal er een lector uit één van de 

geloofsgemeenschappen van die parochie, door het pastorale team gevraagd worden om mee voor te gaan. 

De lector zal de lezingen lezen en de voorbeden bidden. De voorbeden worden gemaakt door de pastoraal 

werkers. Het pastorale team zal hiervoor een rooster maken en deze naar de geloofsgemeenschappen sturen 

zodat zij de naam van de lector kunnen doorgeven.  

 

Veder is er ook de mogelijkheid dat er tijdens de weekend vieringen in de Eucharistische centra twee cantors 

uit de verschillende geloofsgemeenschappen zingen. De cantors zingen boven op de koorzolder en in Borne 

aan de zijkant. Het pastorale team zal contact opnemen met de verschillende koren.  

 

 

 

 

 



                                                     

 

Gebedsvieringen vanaf 7 juli 2020 
 

Het is vooralsnog niet toegestaan om Woord- en Communievieringen te houden.  

 

Vanaf 7 juli krijgen de geloofsgemeenschappen de mogelijkheid om een gebedsviering te houden.  

Dit zal op de gebruikelijke tijden van de weekendviering zijn. Dus om 19.00 op de zaterdagavond en 

om 9.30 uur en 11.00 uur op de zondag morgen.  

 

Wij kunnen ons goed voorstellen dat vrijwillige voorgangers, waarvan een aantal ook tot de 

kwetsbare groep behoren, op dit moment niet willen of kunnen voorgaan. Wees eerlijk naar elkaar 

en respecteer dat mensen dit niet kunnen of willen ook als er dan geen viering kan zijn.   

 

Tevens dienen er in de geloofsgemeenschap mensen te zijn die het protocol kunnen handhaven en er 

dient een praktische mogelijkheid te zijn waar mensen zich kunnen aanmelden voor de 

gebedsviering. Op sommige plekken gaat het vaak al om een oudere en kleine groep vrijwilligers.  

Heb zorg voor elkaar.  

 

Het parochiebestuur zal het protocol aanreiken en met de geloofsgemeenschap in gesprek gaan.  

Wij zijn en blijven verantwoordelijk. Het parochiebestuur zal aan het pastorale team aangeven welke 

geloofsgemeenschappen wel of niet kunnen worden ingeroosterd.  

 

Als het pastoraal team duidelijkheid heeft waar wel en niet gevierd kan worden zullen ze een rooster 

maken voor de maanden juli en augustus en de leden van het team inroosteren. We zullen hier met 

elkaar wel flexibel in moeten zijn.  

 

Doordeweekse vieringen: 
 

Tot en met vrijdag 3 juli blijven de doordeweekse vieringen zoals ze nu zijn.  

Van dinsdag t/m vrijdag om 18.30 uur in de Blasius in Delden. Zonder publiek en te beluisteren via de 

kerkomroep.   

 

Doordeweekse vieringen vanaf dinsdag 7 juli 2020 
 

Dinsdag om 18.30 uur in de Lambertus met publiek → Enrique Alonso 

Dinsdag om 18.30 uur in Delden zonder publiek → Marc 

 

Woensdagmorgen om 09.00 uur in Goor met publiek → Marc 

Woensdagavond om 18.30 uur in Delden met publiek → Marc 

 

Donderdag om 09.00 uur Lambertus met publiek → Marc 

Donderdag om 18.30 uur in Delden zonder publiek → Marc 

 

Vrijdag om 09.00 uur in Borne met publiek → Marc 

Vrijdag om 18.30 uur in Delden zonder publiek → Marc 



                                                     

 

  
Protocol om te kunnen vieren 
 

• In de kerk zullen de banken gemarkeerd moeten worden op 1 ½ meter.   
Na uitmeting zal helder zijn hoeveel mensen er deel kunnen nemen aan de viering met een 
maximum van 100 personen. Inclusief kinderen. Ook als deze naar de kindernevendienst 
gaan.  

• Er zal met pijlen een looproute moeten worden aangegeven 

• Er zullen strepen op anderhalve meter moeten worden gezet voor het ter communie gaan.  

• Er zal een looproute moeten worden aangegeven tijdens het verlaten van de kerk 

• De secretariaten van de geloofsgemeenschappen dienen bereikbaar te zijn zodat gelovigen 
zich telefonisch kunnen aanmelden voor de vieringen.  
Wij vragen de secretariaten de mensen erop te wijzen als het te druk wordt dat er op 
meerdere plaatsen in de drie samenwerkende parochies de eucharistie wordt gevierd. 

• Er dienen deelnemerslijsten aanwezig te zijn waarop ze naam en telefoonnummer noteren. 
Zeker de eerste weken is het belangrijk zoveel mogelijk mensen de kans te geven om naar 
een viering te komen. 

• Er zullen vrijwilligers moeten zijn die zorgen dat mensen voor en na de viering de gepaste 
afstand houden en niet gaan samenscholen. Het kerkplein direct verlaten.  

• Aan de kerkdeur zullen vrijwilligers staan die de mensen ontvangen en de deelnemerslijst 
afvinken 

• Zij zullen aan de mensen moeten vragen of ze koorts hebben, verkoudheidsverschijnselen of 
anderszins ziekteverschijnselen of dat er huisgenoten zijn die deze verschijnselen hebben.  

• Er zal een tafeltje moeten staan met desinfecterende middelen. Hierbij zal iemand moeten 
staan die telkens op het pompje drukt zodat maar één iemand het pompje aanraakt om kans 
op besmetting te voorkomen.  

• Er zullen protocollen klaar moeten liggen om uit te delen en deze dienen ook aan de 
kerkdeur te hangen.  

• Dan zullen er vrijwilligers moeten zijn die mensen naar hun plek brengen.  

• Als mensen ter communie gaan moeten zij opnieuw de handen ontsmetten voordat zij ter 
communie gaan. Daar zal ook een vrijwilliger zorg voor moeten dragen.  

• Er mag geen collecte gehouden worden tijdens de viering maar er kan wel een collectebus 
staan waar mensen, als ze de kerk uitgaan, hun collecte geld in kunnen doen 

• Als toiletten worden gebruikt zal daar iemand voor aanwezig dienen te zijn die na elk 
toiletbezoek het toilet en de ruimte ontsmet.  

• Na de viering zullen de plekken waar mensen hebben gezeten moeten worden ontsmet en 
het kerkgebouw gelucht.  

• Er mogen geen boekjes gebruikt worden tijdens de vieringen en er mag door de 
kerkbezoekers niet gezongen worden 

• Alleen de lector en de voorganger zijn op het priesterkoor aanwezig. Dus geen misdienaars 
en acolieten.  

• Koren mogen niet zingen. De cantor, indien aanwezig, staat op minimaal 6 meter afstand van 
mensen of op de koorzolder en in Borne aan de zijkant.  

• In tegenstelling tot het protocol van de Nederlandse bisschoppen hebben de 
parochiebesturen besloten dat er geen koffie mag worden geschonken na de viering.  
Dit omdat we toch vaak spreken over een kwetsbare groep.  


