
 
Kerkdiensten – maatregelen en aandachtspunten ter voorkoming van 
verspreiding van het coronavirus 
 
Kerkdiensten in de Willibrordkerk worden gehouden met maximaal 30 aanwezigen. Uiteraard zijn alle 
diensten ook via www.kerkomroep.nl of de Kerkomroep-app mee te luisteren. 
Om het samenkomen met maximaal 30 aanwezigen in de kerk op een verantwoorde wijze te kunnen 
doen plaatsvinden gelden onderstaande regels. 
 
Algemeen 
Iedereen houdt zich aan de overheidsmaatregelen en de voorschriften van het RIVM:  
 we houden 1,5 meter afstand van elkaar 
 iedereen die verkouden is, moet hoesten en/of niezen en/of verhoging of koorts heeft, komt niet 

naar de kerk. Als één van uw huisgenoten last heeft van verkoudheidsklachten met koorts en/of 
benauwdheid blijft u ook thuis.  

Mensen met een kwetsbare gezondheid wordt aangeraden niet naar de kerk te komen maar de dienst 
thuis mee te luisteren.  
 
Bij iedere kerkdienst zullen twee coördinatoren aanwezig zijn, herkenbaar aan een gekleurd hesje. De 
aanwijzingen van de coördinatoren moeten te allen tijde worden opgevolgd. 
 
Aanmelden is verplicht 
Als u een dienst wilt bijwonen dan moet u zich van tevoren (uiterlijk vrijdag 19.00 uur) aanmelden bij 
Anneke Luppes: tel. 0294 252654; e-mail: scriba@kerkopdeberg.nl.  
 
Hoe gaat het op zondagmorgen 
We vragen u tijdig (tussen 09.30 en 09.45 uur) bij de kerk aanwezig te zijn. Als u gebruik maakt van de 
trap (alleen de trap aan de Kerkstraat wordt gebruikt) raden we aan de trapleuningen zo min mogelijk 
aan te raken. De lift kan worden gebruikt. Buiten bij de kerk wordt u begroet door een coördinator die 
u zal vragen naar uw gezondheid. Als u verkoudheidsklachten heeft mag u helaas niet naar binnen. Als 
u even moet wachten, houdt alstublieft 1,5 meter afstand! 
Bij de kerk dient u uw handen te desinfecteren met de daar aanwezige handgel. We vragen u dringend 
om bij het binnengaan en verlaten van de kerk een niet-medisch mondkapje te dragen. Zodra u heeft 
plaatsgenomen mag u het mondkapje afdoen.  
In de kerk wordt u welkom geheten door een tweede coördinator die u uw zitplaats zal wijzen. De orde 
van dienst ligt voor u klaar op uw stoel. De liederen staan op de orde van dienst; liedboeken zijn niet 
nodig.  
Na afloop van de dienst blijft iedereen zitten tot na het laatste orgelspel. Het verlaten van de kerk 
gebeurt volgens de aanwijzingen van de coördinatoren.  
 
Gemeentezang 
Zingen is helaas niet is toegestaan. In de liturgie zullen alternatieven voor de gemeentezang worden 
opgenomen.  
 
Collecte 
We ontvangen uw giften bij voorkeur door middel van overschrijving (de bankrekeningnummers zullen 
worden aangegeven op de orde van dienst). Bij de uitgangen is een collecteschaal aanwezig waar 
gecollecteerd wordt voor het diaconale doel van die zondag. 
 
K inderen 
Kinderen zijn uiteraard welkom in de kerk. Er is voorlopig echter geen kindernevendienst. Ook is er 
voorlopig geen oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
 
Overige zaken 
De garderobe wordt niet gebruikt. Uw jas neemt u mee naar uw plek. Ook is het niet mogelijk in de 
kerk van het toilet gebruik te maken. Er is geen koffiedrinken na de dienst.  


