
Verenigde Protestantse Kerk Leuven – Dienst @ Covid-19 

Kerkdiensten in coronatijden – tijdelijke regeling 
  
Beste mensen, 
 
We zitten in een tijd van het opnieuw klimmen van de curves van het coronavirus en dus ook 
van klimmende onzekerheid aangaande de maatregelen binnen onze samenleving om daarmee 
om te gaan.  
 
In deze omstandigheden streeft onze kerkenraad, inzake de kerkdiensten, naar een zo veilig 
mogelijk beleid van samenkomen, hetgeen allereerst betekent dat, indien de 
weersomstandigheden het mogelijk maken, de kerkdiensten zolang mogelijk buiten, in de 
kerktuin, zullen worden gehouden. Dat advies wordt eveneens benadrukt door ons VPKB-
synodebestuur.   
 
Mocht het weer overigens toch ineens ongeschikt blijken voor een buitendienst, dan zal, met 
de stoelen op gepaste afstand, de dienst binnen plaatsvinden (met dit verschil dat er dan na de 
dienst niet gezamenlijk koffie zal worden gedronken). Aanvang opnieuw om 11:00 uur (dan is 
het buiten behaaglijker dan om 10:00 uur).  
 
Na de buitendienst zal er, eveneens in de kerktuin, koffie geserveerd worden, (via bediening, 
men kan dus steeds op de eigen stoel blijven zitten), dit alles uiteraard ook met inachtneming 
van de veiligheidsmaatregelen **) De kinder- en jongerennevendienst zullen vooralsnog niet 
herbeginnen, maar hebben besloten hun begin nog een maand uit te stellen in afwachting van 
de corona-ontwikkelingen na de opening van de scholen en in de hoop dat de omstandigheden 
in oktober gunstiger zullen zijn. Ook de bediening van avondmaal en doop wordt in deze 
corona-tijd door de synode sterk afgeraden, waarin onze kerkenraad hen volgt.  
 
Kortom: u bent allen van harte welkom op de buitendienst op komende zondag om 11:00 uur in 
de kerktuin van de Mariakapel, Matadilaan 6, 3001 Heverlee! 
 
De kerkenraad 
 
Nog dit: 
INGANG: RECHTS langs de (openstaande) tuinpoort. 
UITGANG: LINKS langs de (openstaande) tuinpoort. 
 
*) Overige coronaregels, zie: http://arpee.be/heropstart/ 
 

• minstens 1,5 m afstand tot elkaar 
• niet komen als u ziektesymptomen hebt 
• hoesten in elleboog of zakdoek 
• goede handhygiëne (alcoholgel aan de ingang aanwezig) 
• groeten op afstand 
• verplaatsingen beperken en niet door elkaar heen lopen 
• toiletbezoek zoveel mogelijk beperken (en schoonmaken na bezoek, 

schoonmaakproducten aanwezig); 1 persoon tegelijk toegelaten in de (kleine) keuken 
• mondmaskers worden buiten op drukke plaatsen ook aangeraden, maar het dragen 

ervan wordt bij "vergaderingen" mits op 1,5 m afstand en wanneer men niet rondloopt 
maar op een stoel/aan tafel zit - vergelijkbaar met de horeca) aan "het gezonde 
verstand" (zoals dat nu eenmaal heet) overgelaten. 


