
Aanmelden kerkdiensten 
 
De overheid geeft toestemming voor kerkdiensten onder voorwaarde van reservering. 
Dat betekent dat u zich moet aanmelden tot uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur.   
 
Dit geldt ook voor eventuele begrafenisdiensten. Aanmelden kan dan tot ’s avonds voor 
de dienst, uiterlijk 18.00 uur. 
 
Aanmelden kan als volgt: 
 

- Mail naar kerkbezoekwesepe@gmail.com 
- Bel of app naar 06-20753695 (Gerrit Visscher). 

Vermeld wel duidelijk met hoeveel personen u komt. 
- U krijgt bericht terug of U geplaatst kunt worden. 

 
Mocht u niet helemaal fit zijn dan komt u niet. 
In dat geval graag afmelden uiterlijk een uur voor aanvang van de dienst. 
In juli en augustus beginnen de diensten om 09.30 uur 
 
 
Werkplan kerkbezoek 
 

1. We vragen echtparen om minstens 15 minuten van te voren te komen. 

Individuele personen komen 10 minuten van te voren, als de klok begint te 

luiden. 

2. M.b.t. het dragen van mondkapjes in de kerk volgen wij de op dit moment 

geldende landelijke adviezen; actuele informatie vind U op onze website  

https://wesepe.protestantsekerk.net/homepagina . 

3. De hele kerk is eenrichtingsverkeer. Onder de toren naar binnen en via de 

Beukenoot weer naar buiten. 

4. De deuren van de kerk staan open, zodat bezoekers geen deurkrukken hoeven 

vast te pakken. Onder de toren ontsmet u uw handen. 

5. U wordt ontvangen door de gastheer, die zal vragen of u gezond bent en u een 

plaats toewijzen. Er is beperkt keuze in zitplaatsen. Gezinsleden mogen bij elkaar 

zitten. 

6. Helaas mogen gemeenteleden niet zingen. De zang wordt verzorgd door zangers 

die achter de avondmaalstafel staan of onder het orgel. Kerkgangers kunnen via 

het liedboek meelezen en met gesloten lippen mee neuriën. Graag uw eigen 

liedboek meenemen. Indien nodig kunt u een liedboek van de kerk gebruiken, die 

kunt u na afloop in de bank laten liggen. 

7. Na de zegen gaat iedereen weer zitten. Mensen verlaten de kerk op aanwijzingen 

van de gastheer. 

8. Er wordt alleen een collecte gehouden na afloop van de dienst. De collectebussen 

staan op een tafeltje voor de kansel.   

9. De toiletten kunnen niet gebruikt worden. 

10. Na de dienst is er geen koffiedrinken. 

11. Ook buiten de kerk houdt u 1,5 m afstand. 

12. Na elke dienst wordt de kerk schoongemaakt. 
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