
Aan de parochianen van de St. Pancratiusparochie te Mesch 
en aan allen die onze parochie een warm hart toe dragen. 
 
Met de versoepeling van de Corona preventiemaatregelen door de overheid per 1 juni wordt het 
vanuit de kerk mogelijk om onder strikte aanwijzingen weer samen de eucharistie te vieren. 
In deze brief willen wij u over het kerkelijk Corona protocol toegepast op onze kerk informeren. 
 
Allereerst zullen alle algemene richtlijnen van het RIVM gevolgd moeten worden m.b.t. de 
hygiëne (handen wassen, niezen en hoesten in een ellenboog), de anderhalve meter afstand, 
bij gezondheidsklachten van niezen, hoesten, keelpijn, koorts of kortademigheid thuis blijven, 
en dat personen met een verminderde weerstand eveneens thuis dienen te blijven. 
 
Naast deze algemene regels gelden er voor de kerk een aantal specifieke voorwaarden: 
1. Aanmelden voor een H. Mis is verplicht. In de Etalage zal per week vóór het betreffende 
weekend het telefoonnummer en tijdstip dat u kunt bellen worden bekendgemaakt. Een 
vrijwilliger zal u te woord staan en u ook vragen naar eventuele Corona gerelateerde klachten.  
 
2. In de kerk kunt u na aanmelding alleen gaan zitten op de aangewezen plaats. Om en om zal 
kruislings tegenover elkaar in één bank plaats zijn voor 2 personen. Deze dienen op de hoeken 
te gaan zitten of in geval van huisgenoten eventueel naast elkaar. Een bank ertussen blijft leeg. 
De banken worden van voor naar achteren gevuld. Zo zijn er 28 zitplaatsen op 1,5 m. afstand. 
Er zijn geen staanplaatsen. Uw eigen ‘vaste’ plek innemen zal dus nu niet mogelijk zijn. 
 
3. Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten. Materiaal hiervoor is voorhanden. U wordt 
gevraagd om bij het kruisteken en het drievoudige kruisteken voor het evangelie uw hoofd niet 
aan te raken. Er is geen vredewens en er zal ook geen zang kunnen zijn. 
 
4. De H. Communie zal door pastoor met de nodige beschermingsmiddelen bij uw zitplaats met 
een pincet op uw hand worden gelegd. (De hostie met een eigen wit doekje nuttigen mag ook.) 
 
5. Aan het einde van de H. Mis verlaat iedereen van achteren naar voren op afstand van 1,5 m. 
van elkaar de kerk. De collecte wordt gehouden middels een collecteschaal op een standaard 
bij de uitgang. Ook buiten de kerk 1,5 m. afstand in acht houden. Voor het aansteken van een 
kaars in de Mariakapel wordt u verzocht om zelf een aansteker of lucifers mee te nemen. 
 
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden om naar de kerk te kunnen komen zal er 
vanaf 6 juni tijdelijk elk weekend ook een H. Mis zijn op zaterdag om 19.00 uur. Op donderdag 
om 19.00 uur is de avondmis. Wij zijn ons ervan bewust dat het voor iedereen een aanpassing 
vraagt om met deze preventie maatregelen de H. Mis bij te wonen.  
Wij rekenen op uw aller medewerking juist vanwege de veiligheid van uzelf en van ieders 
gezondheid. Of zoals onze bisschop Mgr. Harrie Smeets hierover zei bij L1: “Het is dit of niks”. 
 
Met vriendelijke groet, het kerkbestuur:  
pastoor Driessens, Ingrid Decker-Slenter, Willy Smeets en Jan Vervoort  
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