
Hoofdpunten uit het protocol van de Magnuskerk  
 

1. In de kerk zijn er in juli maximaal 36 zitplaatsen; in het schip 21 en het koor 15. 

We beginnen voorzichtig - als alles goed gaat, passen we de aantallen in augustus aan. 

2. Aanmelden voor de dienst: Degenen die de kerk(dienst) willen bezoeken moeten zich van te voren 

melden via de website, op zijn laatst 24 uur voor de bijeenkomst.  

Ga met de cursor naar Magnuskerk - op het schermpje dat dan verschijnt, staat de mogelijkheid om te 

reserveren. 

Aanmelden kan vanaf de maandag voorafgaande aan de dienst. 

3. In de kerk zijn er twee gastvrouwen/-heren aanwezig. Zij zullen u vragen of u verkoudheidsklachten, 

zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius 

heeft. In dat geval mag u niet naar binnen. 

4. De gastvrouwen/-heren wijzen u hoe u uw plaats  kunt vinden - u moet hun aanwijzingen opvolgen. 

Na afloop van de dienst blijft iedereen zitten totdat de gastvrouw/-heer aangegeven heeft wie de kerk 

mag verlaten en via welke uitgang. 

5. U moet uw jas meenemen naar de zitplaats.  

6. U mag in principe het toilet niet gebruiken.  

7. Een kaarsje aansteken kan; de stiltetafel staat onder de galerij. Desinfectiemiddelen staan erbij.  

8. Neem uw eigen Liedboek mee. De liedboeken van de kerk zijn niet beschikbaar. 

Er wordt niet door de gemeente gezongen; neuriën mag wel.  

9. Er wordt tijdens de dienst niet gecollecteerd. Bij de uitgangen staan collecteschalen. 

Overige: 

a. Er is geen koffiedrinken na de dienst; blijf niet buiten bij de kerk staan praten.  

b. Het RIVM adviseert mensen uit risicogroepen om thuis te blijven. De wijkraad wijst u hier 

nadrukkelijk op, maar laat de keuze uiteindelijk aan de betrokkenen. 

c. Het officiële protocol ligt voor wie dat wenst klaar in geprinte vorm onder de toren.  

d. Vragen of geen mogelijkheid om via internet te reserveren? Bel de scriba, 06 3947 9549 

 

 


