KELUARGA KATOLIK INDONESIA DEN HAAG – UNA SANCTA
Sekretariat: Kokkelsingel 23, 2492 SB Den Haag
Nederland
E-mail: kki.denhaag@gmail.com

Ketentuan Misa KKI Den Haag dalam masa pandemi Covid-19 – per 1 september 2020.
Dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dari Keuskupan Rotterdam dan Parish COS, beberapa
panduan penting untuk umat dalam mengikuti misa dua mingguan selama periode covid-19 adalah sebagai
berikut.
1.

Pendaftaran misa
a. Umat yang hendak menghadiri misa tetap WAJIB mendaftarkan diri/registrasi. Registrasi dapat
dilakukan melalui website KKI Den Haag dengan meninggalkan nama dan nomor telepon.
b. Umat yang memerlukan bantuan untuk proses registrasi dapat menghubungi:
- Imelda : 06-41287988
- Ivonne : 06-41190433
- Ferry : 06-46976110
c. Bagi umat yang berhalangan untuk hadir, disediakan siaran langsung liputan (live streaming) Perayaan
Ekaristi melalui tautan/ link yang dapat dilihat di website KKI Den Haag.

2.

Peraturan di awal dan akhir misa
a. Umat diwajibkan masuk melalui pintu utama yang besar (di tengah). Di sana akan disiapkan pembersih
tangan untuk dipergunakan sebelum masuk ke gereja. Pintu ini akan dibuka dari pukul 13:30 dan akan
ditutup tepat pukul 14:00. Mohon maaf jika misa telah dimulai, kami terpaksa menolak umat yang
terlambat hadir.
b. Petugas tata laksana misa akan mengantar umat ke tempat duduk di tempat yang telah diberi tanda
stiker.
c. Umat diwajibkan untuk duduk dengan jarak 1,5 meter. Ketentuan ini tidak berlaku untuk umat yang
tinggal dalam satu rumah (boleh berdekatan).
d. Air suci tidak disediakan.
e. Umat diwajibkan keluar melalui pintu di samping kiri dan kanan sesuai dengan arah tanda panah.

3.

Peraturan sepanjang misa
a. Buku misa tidak disediakan. Jawaban atas doa-doa akan ditayangkan melalui layar beamer.
b. Misa akan dipandu oleh para pemandu doa dan lagu. Umat tidak diperkenankan untuk bernyanyi.
c. Untuk penjawaban doa, umat diperkenankan berdoa seperti biasa.

4.

Liturgi Sabda
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Lembar isian doa umat tidak disediakan. Doa umat dapat dikirim lewat email/WA ke Sie Liturgi, selambatlambatnya hari Jumat sebelumnya pukul 20.00.
5.

Liturgi Ekaristi
a. Edaran kotak kolekte ditiadakan. Untuk kolekte akan disediakan QR-code (Tikkie) di pintu masuk, yang
juga akan dikirimkan melalui mailing list dan whatsapp group.
b. Umat tidak diperkenankan berjabat tangan/ saling bersentuhan pada saat Salam Damai.
c. Saat pembagian komuni:
i) Umat tetap menjaga jarak 1,5 meter dengan yang lain.
Ii) Anak-anak yang belum menerima Komuni Pertama mendapat berkat tanpa bersentuhan dan
dalam jarak 1,5 meter
iii) Komuni akan ditempatkan di wadah sekali pakai yang telah disediakan. Umat dipersilakan untuk
mengambil komuni sesuai dengan petunjuk petugas tata laksana misa. Selesai mengambil
komuni, umat dipersilakan untuk langsung membuang wadah bekas komuni ke tempat yang
telah disediakan.

6.

Sekolah minggu
Sekolah minggu ditiadakan hingga pemberitahuan lebih lanjut.

7.

Acara ramah tamah di luar misa
Acara ramah tamah di luar misa ditiadakan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Umat dipersilakan langsung
memasuki ruangan gereja sebelum misa dan langsung meninggalkan gedung gereja setelah misa dengan
tetap menjaga jarak 1,5 meter sebelum, selama dan setelah misa.

8.

Toilet
Semua toilet atrium tidak dapat digunakan dan pintu dari gereja ke atrium akan dikunci. HANYA toilet di
sebelah pintu masuk gereja yang dapat digunakan selama misa. Umat diperkenankan menggunakan toilet
hanya untuk keperluan mendesak.

9.

Patung dan ikon
Patung2/ikon/lukisan di dalam gereja tidak boleh disentuh, dipegang maupun dicium.

10. Pemasangan lilin pribadi
a. Memasang lilin untuk keperluan pribadi harus dengan menjaga jarak 1,5 meter dengan yang lainnya.
b. Umat agar membersihkan tangan terlebih dahulu sebelum memasang lilin.

KELUARGA KATOLIK INDONESIA DEN HAAG – UNA SANCTA
Sekretariat: Kokkelsingel 23, 2492 SB Den Haag
Nederland
E-mail: kki.denhaag@gmail.com

c. Lilin dinyalakan menggunakan api yang telah menyala atau menggunakan penyulut api yang dibawa
sendiri.
Demikian ketentuan ini dibuat sebagai panduan bersama dalam mengikuti Perayaan Ekaristi KKI Den Haag selama
masa pandemi Covid -19 ini. Ketentuan ini berlaku sampai dengan tinjauan selanjutnya.
Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami untuk dapat kembali berjumpa dan merayakan perjamuan Ekaristi
bersama bapak/ibu/saudara/i di gereja KKI Den Haag. Kami berharap bapak, ibu, saudara/i sekalian senantiasa
diberikan berkat kesehatan dan keselamatan. Terima kasih atas perhatian, pengertian dan dukungan
bapak/ibu/saudara/i sekalian.
Salam dalam kasih Kristus,
Badan Pengurus KKI Den Haag.

