
Protocol:
1. Telefonisch via parochiewacht (ma. – do. 09:30 – 11:30) of via www.rkkerk-brielle.nl een plaats 
reserveren
2. Melden bij aankomst
3. Alleen toegang indien geen klachten zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid en geen 
huisgenoten met corona gerelateerde klachten en geen contact gehad met corona besmette personen.
4. Handen ontsmetten bij binnenkomst.
5. Volg alle aanwijzingen op zoals: looproute volgen, 1,5 meter afstand houden, op de toegewezen 
plaats gaan zitten, collecte bij het verlaten van de kerk contant in de schaal of via Givt of 
bankoverschrijving.
6. Binnen 14 dagen na kerkbezoek coronaklachten? Dan direct melden via: secretariaatbc  @  r  kkerk-  
brielle.nl of de parochiewacht (ma. – do. 09:30 – 11:30)

Praktisch:
Na aankomst bij de kerk wordt u bij de voordeur ontvangen door een gastheer/gastvrouw die u 
enkele vragen aangaande uw gezondheid stelt.
Daarna wordt uw zitplaats aangewezen. U kunt niet zelf kiezen waar u gaat zitten. De kerk wordt 
van voor naar achter gevuld. Bij binnenkomst in de kerk staat er ontsmettingsmiddel waarmee u uw 
handen insmeert.
Er wordt niet gezongen tijdens de viering.
Tijdens de viering wordt er niet gecollecteerd. Er staat een collecteschaal bij de uitgang van de 
kerk, maar u kunt ook deelnemen aan de collecte via de Givt app Hiermee kunt u ook het 
kaarsengeld en missaaltje betalen. U kunt ook overmaken naar IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 
t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum De lector zal hierover uitleg geven bij de 
mededelingen.
Na afloop van de viering verlaat u direct de kerk, via het middenpad en de aangegeven route, de 
bezoekers op de achterste banken als eerste, en ook daarbij houdt u 1,5 meter afstand.
Wij rekenen op de volledige medewerking van alle bezoekers zodat we veilig weer naar de kerk 
kunnen. Wel willen wij iedereen die vanwege gezondheid of leeftijd tot de risicogroep behoort in 
overweging geven of kerkbezoek nu verstandig is.
Als u niet gereserveerd heeft en toch komt, kunt u worden toegelaten als er plaatsen over zijn. Over 
toelating beslist de coordinator.

http://www.rkker-brielle.nl/
mailto:voorzitter@antoniusvanpadua.com
mailto:voorzitter@antoniusvanpadua.com

