
WELKOM TERUG IN DE KERK 
 

Na 3 lange maanden mogen we vanaf 13 juni weer samenkomen in de Sint Jan.  

Er gelden echter strikte regels om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. 
 

In verband met de 1,5 meter regel en de beperkte ruimte in de kerk kunnen maar  

30 gelovigen per keer de viering bezoeken. Na 1 juli zijn dat er maximaal 50.  
 

Wilt u een kerkdienst bezoeken dan moet u vooraf een plaats reserveren! 

Belt u (bij voorkeur op vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur)  06 83450307  
Gebruik uitsluitend dit nummer en niet het telefoonnummer van het 

secretariaat!  Om iedereen gelijke kansen te bieden kunt u maar voor 1 viering 

tegelijk reserveren, u mag wel voor meerdere gezinsleden (max. 4) reserveren. 

Is de viering waarvoor u zich aanmeldt ‘vol’ dan kunt u zich wel alvast voor een volgende 

keer aanmelden.  
 

Indien u hoest, verkouden of koortsig bent, kunt u helaas de viering niet bezoeken.  

Heeft u zich al aangemeld, en kunt u toch niet komen meldt u dan ook weer af op 

hetzelfde telefoonnummer, dit mag ook op zaterdag! Mogelijk staan er mensen op de 

wachtlijst die graag uw plekje innemen! 
 

Bij binnenkomst in de kerk wordt u gewezen op de voorschriften en wordt u verzocht uw 

handen te ontsmetten. Dit vergt tijd, komt u dus wat eerder dan u gewend bent! 
 

Volgt u a.u.b. de aangegeven looproutes (blauwe looplijnen met gele pijlen)  in de kerk en 

gebruik alleen de aangewezen stoelen. De liturgie ligt al klaar op de beschikbare stoelen. 
 

Alleen gezinsleden kunnen in de rij naast elkaar gaan zitten, alle overige kerkgangers 

hanteren de 1,5 meter regel. (3 stoelen is 1,5 meter). De mogelijkheid bestaat dat u 

hierdoor niet kunt zitten op uw eigen vertrouwde plekje. 
 

U dient voordat u ter communie gaat nogmaals uw handen te ontsmetten. Het makkelijkst 

is dit als u zelf kunt zorgen voor een (klein) flesje desinfecterende handgel of spray.  

De voorganger die de communie uitreikt zal dit doen met een pincet en zal zichzelf en u 

beschermen door plaats te nemen achter een hoestscherm of een gelaatsbeschermer te 

dragen. Om geen twee rijen mensen naast elkaar te hebben zal het communie uitreiken 

per vak gebeuren. Eerst het linker-, daarna het rechter vak. Let goed op de 1,5 meter 

afstand en sta pas op wanneer de mensen uit de rij voor u al in het middenpad lopen. 
 

Er is tijdens de viering geen koorzang, ook samenzang in de kerk is niet toegestaan.  

De viering zal wel muzikaal ondersteund worden door orgel/pianomuziek eventueel met  

één of twee zangers. 
 

Er worden geen collectemandjes doorgegeven, u kunt uw bijdrage bij het verlaten van de 

kerk in de mandjes bij de uitgang doen. 
 

Volgt u bij het verlaten van de kerk ook de aanwijzingen op. 

Helaas kunnen we nog geen koffie drinken na de viering. 
 

Wij kijken er naar uit om weer samen te kunnen vieren en wij hopen u met alle 

voorzorgsmaatregelen weer te mogen verwelkomen in onze Sint Jan. 


