Koptisch Orthodoxe Patriarchaat van Alexandrië
Koptisch Orthodoxe Bisdom van Nederland
Gerichte berichtgeving naar aanleiding van het nieuwe Coronavirus
De Nederlandse overheid heeft op donderdag 12 maart verregaande maatregelen aangekondigd om
de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Een van de belangrijkste maatregelen betreft het
verbod op bijeenkomsten van meer dan honderd personen. Dit treft uiteraard ook de Koptische
gemeenschap.
Omdat er op de zondagen in sommige parochiën meer dan honderd kerkgangers samenkomen voor
de Heilige Liturgie, is een aantal afwegingen gemaakt. Allereerst heeft de Heilige Liturgie, vooral op
zaterdagen en zondagen, een groot spiritueel belang voor onze kerkleden. Aangezien de overheid tot
op heden geen verbod op samenkomsten in het algemeen heeft aangekondigd, zullen de Heilige
Liturgieën daarom worden voortgezet - echter met gepaste maatregelen en in gepaste vorm. Het
doel hiervan is het voorkomen dat meer dan honderd mensen bijeenkomen.
Algemene maatregelen:
•
•
•
•
•

Allen die verkouden zijn, hoestklachten hebben of koorts ontwikkelen,
dienen thuis te blijven
We adviseren mensen boven de 50 jaar en mensen met chronische ziekten
(bijvoorbeeld astmatici of diabeten) thuis te blijven
We vragen alle kerkleden om naar hun eigen parochie te gaan en geen andere parochiën in
Nederland of elders te bezoeken
Het klooster zal op zondag geen kerkgangers of bezoekers van andere kerken binnen of
buiten het bisdom ontvangen

Algemene maatregelen op de zondagen in alle kerken binnen het bisdom:
•
•
•
•

Alle bijeenkomsten en activiteiten worden in ieder geval t/m 31 maart uitgesteld (de Heilige
Liturgie uitgezonderd)
De kantine zal eten en drinken alleen serveren om mee te nemen, niet om in de kerk te
nuttigen
Na afloop van de Heilige Liturgie dient iedereen zich direct naar huis te begeven
Wij benadrukken dat fysiek contact met overige kerkgangers te allen tijde vermeden moet
worden

We rekenen op jullie begrip en medewerking. We vragen iedereen om te volharden in het gebed.

