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Bijlage – Coronamaatregelen Paradijskerk 
 

29-04-2021 
 
Bij uw bezoek aan de viering wordt u vriendelijk verzocht rekening te houden met de onderstaande 
maatregelen.  
 
A. Registratie kerkgangers  

1. Iedereen die naar de kerk zou willen komen registreert zich op Kerktijd via de link 
www.samennaardeparadijskerk.nl U komt dan op onze eigen website waar de link staat naar 
het aanmeldformulier waarmee u eenvoudig een account kan aanmaken (voor uw hele 
gezin). Let op: als u apart van uw partner uitgenodigd wil worden moet u zich beiden apart 
registreren. 

2. Na registratie ontvangt u een e-mail met een link om uw account te verifiëren. U kunt uw 
gegevens altijd aanpassen of uw account verwijderen door in te loggen op kerktijd.nl 

3. Het systeem houdt bij wie zich geregistreerd heeft én wie er eerder al naar de kerk geweest 
is. Bij elke viering nodigt het systeem dus een groep deelnemers uit, waarvan de meesten 
nog niet naar de kerk geweest zijn. De uitnodiging komt automatisch per e-mail. Mocht u 
helemaal niets ontvangen, controleer dan uw spambox op uitnodigingen.  

4. Wanneer u een uitnodiging hebt gekregen moet u deze binnen 24 uur accepteren of 
afwijzen. Na 24 uur vervalt de uitnodiging automatisch aan iemand anders. 

5. Wie de uitnodiging geaccepteerd heeft, maar corona-gerelateerde klachten heeft of toch 
verhinderd is, wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden via paradijskerk@gmail.com  

 
B. Deelname aan de viering 

1. Wanneer u of iemand in uw huishouden corona-gerelateerde klachten heeft, komen u en de 
personen uit uw huishouden niet naar de kerk. 

2. Het dragen van een mondkapje tijdens is verplicht.  
a. U draagt het mondmasker bij aankomst en vertrek, op het kerkplein en wanneer u 

door de kerk loopt.  
b. U kunt gebruik maken van wegwerp- of wasbaar mondmasker. Wasbare 

mondmaskers moeten als zodanig herkenbaar zijn (dus geen sjaals of bandana’s).   
c. De voorganger zet het mondmasker af wanneer hij in de altaarruimte is vanwege de 

liturgie. Medewerkers aan de liturgie zetten het mondmasker af vanwege de 
verstaanbaarheid wanneer zij door een microfoon spreken. 

3. Geef elkaar de ruimte en houd altijd anderhalve meter afstand van anderen. 
4. Volg ten alle tijde de instructies van het welkomststeam op. Zij dragen een blauw hesje. 
5. Voordat u het plein op gaat, worden u bij het hek enkele gezondheidsvragen gesteld. 
6. U kunt uw contante collectegaven bij het bordes geven in de gereedstaande collecteschalen.  
7. Bij de entree desinfecteert u uw handen. 
8. Bij de glazen deur wordt u opgehaald door iemand van het welkomstteam en naar uw plaats 

gebracht. 
9. Er is ‘éénrichtingsverkeer’ in de kerk. U loopt via het middenpad naar voren (naar het altaar) 

en via de zijpaden langs de muren terug naar achteren (naar uw plaats of naar de uitgang).   
10. De ‘zittingen’ van zitplaatsen die niet gebruikt mogen worden, staan omhoog. U mag deze 

plaatsen niet gebruiken omdat anders het bankenplan niet voldoet aan de anderhalve meter 
afstand die iedereen moet houden. Op de plaatsen die wel gebruikt mogen worden ligt een 
liturgieblad (de ‘bijlage’). 

11. Iedereen heeft een eigen misboekje en neemt dit mee naar huis voor hergebruik bij de 
volgende viering. Wie geen misboekje heeft kan dit aangeven bij het welkomstteam. Op het 
liturgieblad staan de gegevens voor de betreffende viering, inclusief de collectedoelen.  

12. Wanneer u heeft plaatsgenomen, loopt u niet meer door de kerk heen. 
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13. De vredeswens wordt niet fysiek uitgewisseld. Allen maken een hoofdbuiging naar elkaar. 
14. Bij de communie-uitreiking wordt u gevraagd de instructies van het welkomstteam op te 

volgen. Zij wijzen de banken aan waarvan de kerkgangers naar voren mogen komen voor de 
communie of de zegen. 

a. Zolang de anderhalvemeter-regel geldt, zal de communie-uitreiking in een rij en 
staande plaatsvinden; de communiebank wordt zolang niet gebruikt.  

b. Strek beide handen plat naast elkaar uit, zodat de priester de H. Hostie – zonder u 
aan te raken – op uw hand kan leggen. 

15. Na de Mis wacht u op een teken van het welkomstteam, daarna kan u uw plaats verlaten en 
loopt u langs de muren naar de uitgang. 

 
C. Beperkte faciliteiten 

1. Het parkeren van voertuigen of het stallen van fietsen op het kerkplein is niet mogelijk. 
Alleen scootmobielen kunnen langs de muur van pastorie geparkeerd worden.  

2. U wordt verzocht alleen gebruik te maken van het toilet als het niet anders kan.  
a. Wanneer u gebruik moet maken van het toilet, meldt u dit eerst bij het 

welkomstteam.  
b. Alleen de toiletten in De Ark zijn in gebruik. Op de deur van het toilet zijn 

instructies opgenomen met wat u moet schoonmaken na gebruik.  
c. Na de viering kunt u geen gebruik maken van de toiletten. 

3. Er is geen ontmoeting met koffie en thee. Wanneer u buiten bent loopt u direct door naar 
de straat om opstoppingen te voorkomen. Houd u ook de poort vrij voor een vlotte 
doorstroom.  

 
D. Collectes 

1. Er zijn steeds twee collectes. De eerste is bestemd voor ‘kerk’, de tweede heeft een 
wisselend doel.  

2. Het heeft de voorkeur dat u digitaal geeft via de QR-codes. Dat kan vooraf aan de viering, 
wanneer u in de kerk heeft plaatsgenomen. De codes staan vermeldt op de liturgiebijlage. 

3. Wie toch contant wil geven kan dat vóór de Mis doen, bij het bordes. 




