
Aandachtspunten bij het bijwonen van de mensenwijdingsdienst 

1. Mensen met koorts, verkoudheidsklachten zoals hoesten en niezen of andere 

ziekteverschijnselen die wijzen op verminderde weerstand, worden geacht niet in de 

kerk te komen. Dit kan weer wel als u zich beter voelt en 24 uur lang geen 

gezondheidsklachten heeft gehad. Dat betekent dat er geen sprake meer is van koorts, 

neusverkoudheid en/of hoesten.  

  

2. Aanmelden   

• Wie aan een mensenwijdingsdienst op zondag wil deelnemen, wordt verzocht zich 

vooraf aan te melden. Dit kan bij Evelien Everts via de mail (koster@rafaelkerk.nl) of 

door uw bericht telefonisch in te spreken via 06 407 55 696.   

  

• De telefoonlijn is hiervoor uitsluitend geopend op donderdagavonden tussen 19.00 

en 21.00 uur voorafgaand aan de zondag waarop u een dienst wilt bezoeken. 

Berichten via de mail zijn de hele week tot donderdag 21.00 uur welkom.  

  

• Het aantal aanmeldingen kan groter zijn dan de beschikbare plaatsen. Daarom wordt

zorgvuldig bekeken welke aanmeldingen gehonoreerd worden, zodat iedereen 

gelijkelijk op zondagen aan de beurt kan komen. Dit wordt gedaan door Evelien en 

een priester.   

  

• Wie zich voor een dienst heeft aangemeld en deze kan bijwonen krijgt daarover 

bericht. Krijgt u geen bericht, dan kunt u de desbetreffende dienst niet bijwonen.   

  

3. U wordt verzocht in alle ruimtes van de kerk, ook in en buiten de cultusruimte, een 

onderlinge afstand van tenminste 1½ meter aan te houden. Dit geldt ook bij het 

binnengaan van, het plaatsnemen in en bij het verlaten van cultusruimte en de kerk.  

  

4. In de cultusruimte is aangegeven waar de zitplaatsen zijn. Neemt u a.u.b. uitsluitend 

plaats waar dat aangegeven is; de plaatsen daarbuiten zijn niet bedoeld als zitplaatsen. 

 

5. Tijdens de mensenwijdingsdienst wordt niet gezongen, alleen instrumentale muziek is 

mogelijk. 

 

6. Er is geen koffie/thee na de dienst zolang de horeca gesloten is. 

 

7. Wie de traplift nodig heeft, wordt verzocht dat aan te geven bij de aanmelding voor de 

desbetreffende dienst (zie punt 2)  
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