
Utrecht, 27 juni 2020 
 
Beste mede-parochiaan,  

Sinds 1 juni jl. staan de kerkdeuren weer open en daar zijn we heel dankbaar om! Inmiddels zijn we allemaal een 

beetje gewend aan het inschrijven, de handen ontsmetten en het afstand houden tot elkaar. Vanaf 1 juli mogen er 

volgens het protocol maximaal 100 parochianen in een viering, daarom worden enkele veranderingen doorgevoerd. 

Elke keer opnieuw moet worden ervaren hoe de organisatie verloopt en kunnen er eventueel later nog aanpassingen 

worden gedaan.  

Overzicht Eucharistievieringen: 

In de weekenden gaan we weer terug naar de normale Mistijden. We verwachten dat er voor iedereen dan een plek 

is in één van deze missen.  

- Zaterdagavond om 19.00 uur 

- Zondag om 10.00 uur en om 12.00 uur 

Door de week zal er in de zomermaanden géén H. Mis zijn om 9.00 uur. Er is wél van maandag t/m vrijdag een H. Mis 

om 19.00 uur. De H. Missen om 7.30 uur zullen alleen nog incidenteel plaatsvinden. Als u op de hoogte wilt zijn van 

deze vieringen, mail dan het secretariaat: info@gerardusmajella.nl  

Inschrijven en plaatsen in de kerk 

Voor de H. Missen in het weekend dient u zich nog steeds in te schrijven. Er zijn extra rijen met stoelen bij gezet voor 

meer plaatsen. Om de kerk zo goed mogelijk te gebruiken is er een programma gemaakt dat uitrekent hoe gezinnen, 

mensen die alleen komen, of groepen het beste geplaatst kunnen worden. U zult een bank toegewezen krijgen die u 

zult delen met een ander gezin of persoon. Dit hoort u bij binnenkomst in de kerk. Vanwege het feit dat we 1,5 

meter afstand tot elkaar moeten houden, verwachten we per viering ongeveer 60 à 80 parochianen te kunnen 

ontvangen. Dit aantal varieert naar gelang de personen en groepen die zich inschrijven. Op deze manier proberen we 

zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden op een veilige manier naar H. Mis te komen. 

Goed om te weten 

- Elke maandagavond worden de inschrijvingen voor de H. Missen geopend. Wij vragen iedereen rekening te 

houden met elkaar en indien mogelijk af en toe naar een andere H. Mis te gaan. 

- Als een H. Mis vol is kunt u zich wel aanmelden, dan komt u op een wachtlijst. Soms blijkt dat er toch  

plekken beschikbaar zijn óf meldt iemand zich af. Als u op de wachtlijst staat krijgt u bericht dat er weer plek 

is en kunt u zich alsnog inschrijven. Let op: iedereen die op deze wachtlijst staat krijgt dan dit bericht. 

- Alle kinderen die een eigen zitplek nodig hebben moeten ook ingeschreven worden als een persoon.  

- De gezinsmis op het binnenplein vervalt ná 12 juli.  

- Indien mogelijk is het fijn als u zonder kinderwagen of rolstoel komt. Voor diegene waarbij dit niet mogelijk 

is, kunt u bij het inschrijven aanvinken dat u een kinderwagen of rolstoel bij u hebt. Er zijn 3 à 4 plaatsen 

hiervoor beschikbaar. 

- De H. Mis van 10.00 uur blijft via de Livestream worden uitgezonden.  

We danken iedereen die hard werkt om de toegankelijkheid voor de vieringen mogelijk te maken. Tegelijkertijd doen 

we ook een beroep op u: denk aan een oudere die bezocht kan worden of die u kunt helpen met een inschrijving. 

Daarnaast kan het zijn dat we u benaderen of u mee kunt helpen om mensen te ontvangen in de kerk.  

Uitzondering: zondag 12 juli 

Zondag 12 juli is er om 10.00 uur een Eerste Heilige Communieviering. Helaas is het niet mogelijk om parochianen te 

ontvangen naast de familie van de kinderen. Als blijkt dat er niet voldoende plaatsen zijn in de H. Missen van 19.00 

uur en 12.00 uur zal gekeken worden of er nog een extra H. Mis gevierd gaat worden.  

Gods zegen, 

Het Kerkbestuur en de broeders 
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