
Gebruiksplan kerkgebouw 
 

In de H. Laurentiuskerk in Bemelen onderscheiden we een viertal gebruiksruimten: 

1. De kerkzaal 

2. De dagkapel 

3. De sacristie 

4. Het oksaal 

De kerkzaal 
De kerkzaal wordt uitsluitend gebruikt voor de Heilige Mis op zondagochtenden, en voor doop-en 

huwelijksvieringen-en voor uitvaarten. 

Zolang de maatregelen gelden dat kerkbezoekers 1,5 afstand tot elkaar moeten bewaren, is de kerk 

toegankelijk voor maximaal 40 bezoekers.  

Er is een reserveringssysteem waarbij parochianen een plaats kunnen reserveren. Op zondagmorgen 

laat het kerkbestuur mensen toe totdat het maximale aantal bezoekers is bereikt. 

Rosette Schlösser registreert de reserveringen. 

Er wordt gevraagd naar gezondheidsklachten die zouden kunnen wijzen op het coronavirus: 

verkoudheidsklachten en/of verhoging. 

De zitplaatsen die voldoende onderlinge afstand hebben, zijn gemarkeerd met een groene sticker. 

Bij het vieren van de Heilige Mis worden de richtlijnen van de bisschoppen gevolgd. 

Indien er op een bepaalde datum zeer veel verzoeken voor een reservering zijn kunnen er eventueel 

meer eucharistievieringen zijn, met een maximum van 1 per dagdeel. Tussentijds moet goed 

geventileerd worden. 

Paul Nieuwenhuis is Bedrijfshulpverlener (BHV-er). 

Aanwezige KB-leden zien toe op de naleving van de maatregelen. 

De dagkapel 
De dagkapel of Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In de kapel wordt 

aangegeven dat men 1,5 afstand tot elkaar dient te bewaren. In de dagkapel is handgel aanwezig om 

de handen te desinfecteren bij het aansteken van kaarsen, het doneren van het kaarsengeld of het 

invullen van het intentieboek. 

Het intentieboek mag in geen geval in de kerkzaal gebracht worden. 

De sacristie 
De sacristie is uitsluitend toegankelijk voor de pastoor, de misdienaar en de kosters. Er geld een 

maximum van 4 personen in de sacristie.  

In de sacristie hangt een “checklist” met de belangrijkste maatregelen die van belang zijn voor de 

voorganger, de kosters, lectoren en misdienaar. 

 



Het oksaal 
De zitplaatsen op het oksaal kunnen eventueel gebruikt worden met inachtneming van 1,5 meter 

afstand. Kerkgangers die op het oksaal plaats nemen ontvangen extra instructie in verband met de 

veiligheid van de organist en/of cantor(s). 


