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Deze gezamenlijke extra nieuwsbrief ontvangt u vanwege het aangescherpte protocol 
dat geldt met ingang van komend weekend. 

Inhoudsopgave 
Beste parochianen .................................................................................................................... 1 
Aanmelden voor weekend vieringen ......................................................................................... 2 
Livestream eucharistieviering vanuit de H. Familiekerk............................................................ 2 
Protocol bisschoppen per 11 oktober ........................................................................................ 3 
Gebed van de bisschoppen ........................................................................................................ 4 
 
 
Beste parochianen 
 
Vrijdagavond ontving ik de nieuwe richtlijnen van onze bisschop Harrie Smeets. 
Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen na langdurig overleg tussen de 
bisschoppenconferentie en onze minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. 
Om te voorkomen dat het virus zich nog verder verspreid,  
om ervoor te zorgen dat zorgmedewerker hun werk kunnen blijven doen 
en de reguliere zorg kan doorgaan, houden wij ons ook Venlo aan deze regels. 
Dat betekent dat de oude regels van kracht blijven: 
- bij verkoudheid, blijf thuis 
- bij binnenkomst, ontsmet uw handen 
- houd 1,5 m afstand. 
Maar er komen twee nieuwe regels bij. 
1. Het dringende advies een mondkapje te dragen;  
2. Het maximale aantal bezoekers is weer verlaagd naar 30. Dit is heel spijtig 
aangezien we juist begonnen te merken dat het aantal kerkbezoekers weer groeide 
naar het aantal van voor de corona-crisis en de ontmoetingen in de kerk iedereen weer 
goed deden. 
Deze laatste regel betekent dat we weer moeten inventariseren hoeveel kerkbezoekers 
er zijn. Daarom heb ik de vraag aan u zich aan te melden voor de eucharistievieringen 
in het weekend. Hierna staat de manieren waarop dat kan. 
Met deze beperkingen werken we samen aan de bestrijding van het virus. Ik hoop dat u 
hiervoor begrip heeft.  
 
Pastoor - deken J. Spee  



 

Aanmelden voor weekend vieringen 
Vanwege de beperking van het bezoekersaantal moet u zich weer aanmelden voor een 
eucharistieviering.  
Dat kunt u doen op de volgende manieren: 

- door een mailtje naar thea.kuijer@gmail.com 
- een briefje in de brievenbus van de pastorie 
- een telefoontje naar het parochiekantoor (par.venlo.oost@home.nl). Dit mailadres 
geldt voor alle kerken: H.Familiekerk, St.Martinusbasiliek, O.L.Vrouwkerk. 

 
Wilt u aangeven voor welke kerk u zich aanmeldt? 
Omdat in de H.Familiekerk in het weekend twee vieringen zijn is het belangrijk dat u 
aangeeft of u naar viering van zaterdagavond of die van zondagmorgen wilt komen. 
Bedankt voor uw medewerking. 
 

Livestream eucharistieviering vanuit de H. Familiekerk 
Gelukkig hebben we nog wel onze livestream vanuit de 
H.Familiekerk. Het tijdstip is steeds zondag om 11.00 uur.  
Om die manier kunt u toch de eucharistieviering volgen vanuit 
een Venlose (misschien uw eigen) kerk en met een voor u 
bekende voorganger. 
De livestream gaat via Youtube. Ons Youtube-kanaal heet Kerkepaortje. 
 
Onderstaande link is ook steeds te gebruiken wanneer een eucharistieviering via 
livestream te volgen is:  
https://www.youtube.com/channel/UCuA1QSxBbe1kxSqCde-4KZg 
 
  



 

Protocol bisschoppen per 11 oktober 

Bisschoppen: 30 bezoekers bij kerkdiensten en mondkapjes dragen 
Voorlopig	mogen	er	niet	meer	dan	30	bezoekers	bij	kerkdiensten	aanwezig	zijn	en	zij	worden	
dringend	geadviseerd	een	mondkapje	te	dragen.	Dat	heeft	de	Nederlandse	
bisschoppenconferentie	vrijdagavond	9	oktober	besloten.		

Bisschop	Harrie	Smeets	van	Roermond	laat	weten	dat	hij	zich	aan	dit	besluit	conformeert	en	
vraagt	de	parochies	in	Limburg	deze	nieuwe	afspraken	na	te	leven.	

In	de	afgelopen	week	is	het	aantal	coronabesmettingen	schrikbarend	opgelopen	en	heeft	er	
meerdere	keren	overleg	plaatsgevonden	met	minister	Grapperhaus	naar	aanleiding	van	zijn	
oproep	van	afgelopen	maandag	aan	de	kerken	om	het	maximale	aantal	deelnemers	aan	
religieuze	bijeenkomsten	te	beperken	tot	dertig.	

De	bisschoppen	delen	de	bezorgdheid	van	de	overheid	over	het	oplopende	aantal	
besmettingen	en	de	grote	risico’s	van	COVID-19	voor	de	volksgezondheid.	Zij	hebben	vanaf	
het	begin	van	de	COVID-19	pandemie	hun	verantwoordelijkheid	genomen	en	besloten	de	
coronamaatregelen	van	de	overheid	te	vertalen	naar	een	eigen	protocol.	In	de	afgelopen	
maanden	hebben	zij	kunnen	constateren	dat	het	protocol	goed	functioneert.	Kerkelijke	
bijeenkomsten	blijken	slechts	in	0,3%	van	alle	gevallen	een	bron	te	zijn	van	besmettingen	
met	Covid-19.	Omwille	van	de	tweede	Covid-19	golf,	waarin	we	op	dit	moment	zijn	terecht	
geraakt,	zijn	echter	aanvullingen	op	het	bestaande	protocol	noodzakelijk.	

De	bisschoppen	vragen	de	parochies	en	religieuze	gemeenschappen	zo	snel	als	mogelijk	terug	
te	schalen	naar	maximaal	dertig	aanwezigen	in	de	komende	liturgievieringen	(exclusief	
bedienaren	en	medewerkers).	De	al	bestaande	maatregel	om	niet	samen	te	zingen	blijft	van	
kracht.	Aan	de	gelovigen	wordt	gevraagd	om	een	mondkapje	te	dragen	volgens	de	richtlijnen	
van	de	overheid.	De	bisschoppen	beseffen	dat	in	de	parochies	veel	vrijwilligers	betrokken	
zijn	bij	het	implementeren	van	de	maatregelen,	en	dat	deze	situatie	opnieuw	hun	tijd	en	
aandacht	eist.	

Het	bestaande	protocol	‘Kerkelijk	leven	op	anderhalve	meter’	d.d.	10	juli	2020	blijft	voor	alle	
vieringen	onverkort	gelden	met	de	volgende	aanvullingen:	

• Voorlopig	niet	meer	dan	dertig	gelovigen	bij	een	viering,	exclusief	bedienaren	
• Er	geldt	een	dringend	advies	dat	aanwezigen	een	mondkapje	dragen	(volgens	de	richtlijnen	

van	de	overheid)	dat	bij	voorkeur	alleen	tijdens	het	ontvangen	van	de	H.	Communie	wordt	
afgedaan.	

	
Wat	al	gold	en	uitdrukkelijk	blijft	gelden:	

• Zang	vindt	enkel	plaats	door	een	cantor	of	enkele	zangers.	Dit	geldt	ook	voor	de	zang	door	
kinderen	

• Samenzang	is	niet	toegestaan	
	

Verder	overleg	over	maatwerk	
De	R.-K.	Kerk	blijft	met	de	overheid	in	gesprek.	Ook	in	de	komende	week	zal	weer	overleg	
plaatsvinden	met	de	minister.	Nieuwe	ontwikkelingen	worden	gemeld	op	www.rkkerk.nl	en	
de	sites	van	de	verschillende	bisdommen.	De	bisschoppen	vragen	iedereen	te	blijven	bidden	
voor	de	slachtoffers	van	COVID-19	en	hun	familieleden,	in	Nederland	en	wereldwijd.	En	ook	
voor	de	werkers	in	de	gezondheidszorg	dat	God	hen	veel	moed	en	kracht	geeft	en	dat	zij	niet	
zelf	besmet	worden	bij	de	zorg	voor	mensen	die	een	Covid-19	besmetting	hebben	opgelopen.	

  



 

Gebed van de bisschoppen 
De bisschoppen vragen de gelovigen samen met hen het onderstaande gebed te bidden. 
 
God, toevlucht in onze nood, 
kracht in onze vertwijfeling en angst, 
vertroosting in ziekte en lijden. 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden 
van het uitgebroken corona-virus. 
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, 
wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,  
dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn  
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 
ten dienste van heel de samenleving. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. 
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 
aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
Door Christus onze Heer, 
Amen. 
 


