
Hoe ziet een kerkbezoek 1.5 meter eruit? Over deze vraag heeft een commissie in de 
afgelopen weken veel nagedacht. Uiteraard met gebruik van richtlijnen volgens het RIVM, 
van het CIO en het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening. Er is hier veel over te vertellen 
en te vragen, maar voor u als gemeentelid is het belangrijk te weten hoe dit zal verlopen in 
de Marnixkerk. Vanaf 1 juni mogen we met 30 personen bij elkaar komen in een eredienst.

1.5 METER DIENST

IN DE MARNIXKERK

WEL NIET

Wat wordt er dan van u verwacht?
U krijgt in de week dat u aan de beurt bent een uitnodiging via email namens de 
kerkenraad (als u geen email geeft bellen we u op) om één van de kerkdiensten bij te 
wonen. U dient per ommegaande te bevestigen dat u geen klachten heeft en met hoeveel 
personen u die zondag naar de kerk komt.

U mag niet komen als u of een van uw 
huisgenoten luchtwegklachten of koorts 
heeft.

Er wordt geen crèche gehouden.

Gelieve thuis gebruik te maken van het 
toilet, in de kerk alleen als het echt nodig is 
en met vermelding aan één van de kosters.

Jassen en tassen mogen niet aan de 
kapstok, maar neemt u mee in de kerkzaal 
en legt u naast u in de bank.

U mag niet zingen. Dit doen alleen de 
aangewezen zangers. 

Tijdens de dienst is er geen collecte. Bij de 
uitgang van de kerk staan de drie 
collectezakken in een houder, zodat u uw 
gift hierin kan doen. U kunt ook uw giften 
via een bankoverschrijving doen.

Gelieve uw hoofddeksel voorafgaand aan het 
binnenkomen van de kerk op te zetten.

Wanneer u uw auto/fiets geparkeerd heeft loopt 
u direct door naar de kerk.

U gebruikt alleen openstaande deuren.

Gebruik de handgel bij de ingang. 

De routing gaat direct naar één van de kosters, 
deze wijst u de plaats waar u mag gaan zitten 
volgens 1.5 meter richtlijn.

De kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld. 

Tijdens de dienst wordt er alleen gezongen door 
maximaal vier aangewezen zangers. 

Na de dienst wordt aangegeven door de koster 
wanneer u mag vertrekken via dezelfde route 
zoals u gekomen bent. Van achter naar voor op 
aangeven van de koster. 

Verlaat direct het kerkgebouw en het kerkplein.


