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De vieringen in de Pauluskerk en corona
In antwoord op onze vraag aan u allen “Voelt u zich nog verbonden met de Pauluskerk?” hebben
we een tiental reacties gekregen. Warme en betrokken reacties en veel waardering voor de
vieringen via de livestreams, maar daarbij hoorden wij toch ook vaak het signaal dat het moeilijk
wordt zo zonder echt kerkbezoek.

De Paulus Stuurgroep heeft samen met het Liturgisch Beraad een nieuw besluit genomen:
We zijn van mening dat een uurtje met elkaar in de kerk zitten risico’s voor ieders gezondheid
meebrengt.
Echter die risico’s zijn in te perken met een paar regels en met keuzes die u zelf daarin maakt.

Vanaf aanstaande zondag 23 januari is er ruimte voor twintig kerkgangers en een koor.
Als u niet in het koor zingt moet u zich aanmelden via de website.
https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/

We vragen u om op meerdere manieren rekening met elkaar te houden:
- Wees kritisch op het risico dat u loopt om besmet te raken met het coronavirus.
- Wees kritisch op het risico dat u loopt om ongemerkt een ander te besmetten.
- Wees u bewust dat twintig plaatsen niet veel is en blijf dus ook regelmatig gebruik maken

van de livestream die onverminderd blijft bestaan.

Nieuw is dat u een type II of type IIR masker moet dragen over neus en mond heen ook als u
zit en meezingt.
Deze maskers houden druppels tegen die vrijkomen naar anderen als je ademt, praat of zingt. Ook
houden deze mondneusmaskers druppels tot een bepaalde grootte tegen die je zelf inademt,
waardoor je ook als drager beter beschermd bent tegen het virus.

Voor alle vieringen: Klik hier om vanaf huis mee te vieren

Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat op vrijdagavond tussen 19.00
en 21.00 uur bespreken bij Bernadet Vos via 06-401 787 44
Let op: In de auto draagt u een mond- neusmasker.

We hanteren de coronamaatregelen van de Rijksoverheid.
We vragen u om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars gezondheid. Dus als u last
heeft van wat griepachtige verschijnselen, plotseling optredend smaak- of reukverlies of

koorts hebt kunt u niet naar de kerk komen. Hou anderhalve meter afstand en draag een goed
mondneusmasker als u in de kerk bent. Het masker mag niet af, ook niet als u zit.
Een goed masker heeft als type-aanduiding type II of type IIR. Type FFP 2 is van een hogere
kwaliteit en mag uiteraard ook.
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