
Protocol kerkdiensten Martinikerk vanaf 3 maart 2021 

In dit protocol hebben we een aantal aandachtspunten en mededelingen samengevat die van belang 

zijn rondom de diensten. Wij verachten dat u van deze punten kennis heeft genomen als u zich 

inschrijft voor een dienst.  

Er zijn twee regels, die wij van groot belang achten: houdt anderhalve meter afstand en blijf thuis 

bij klachten! 

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar werkgroepcorona@wijkgemeente-martinikerk.nl.  

Aanmelden 

- U kunt zich per dienst aanmelden via de website van de wijkgemeente. Wij vragen u alleen 

aan te melden voor huisgenoten en uzelf, en slechts bij uitzondering voor anderen. Per 

dienst mogen we maximaal dertig mensen ontvangen. Kinderen in de andere ruimten tellen 

hierin mee.  

- Heeft u een kwetsbare gezondheid? U bent vanzelfsprekend welkom, maar wij raden u ten 

zeerste aan af te zien van kerkgang in deze periode.  

- U kunt zich zoveel inschrijven als u wilt, maar houdt u ook rekening met andere 

gemeenteleden? 

- Als u zich aanmeldt, gaat u ermee akkoord dat u mogelijk in beeld bent tijdens de uitzending 

op www.kerkdienstgemist.nl. De kans hierop is zeer beperkt.  

Aankomst bij de kerk 

- Houdt bij het naderen van de kerk rekening met elkaar. Ziet u dat het druk is bij de deur? Blijf 

even bij uw fiets staan, of loop een rondje over het Martinikerkhof. Probeer niet op het 

laatste moment te komen.  

- U komt binnen via de ingang van het boter-en-brood-huisje.  

- Gebruik de desinfecterende middelen die bij de ingang staan.  

- Volg de looproutes! 

- Volg aanwijzingen van de coördinatoren (ambtsdragers, kosters, floormanagers) op.  

- De kerk heeft een vaste indeling. U krijgt bij binnenkomst een plaats toegewezen. Volgt u de 

aanwijzingen hierover op? 

- U krijgt bij aankomst geen liturgie of liedboek aangereikt. Neem dus uw eigen liedboek, bijbel 

of telefoon mee.  

Tijdens de dienst 

- Er vindt geen gemeentezang plaats. De zang wordt in de maand maart verzorgd door 1 

zanger die door de cantor is geregeld.  

- U kunt geen gebruik maken van de kapstokken. Neem uw jas mee naar uw stoel. 

- Geef u collecten zoveel als mogelijk via de Scipio-app, Tikkie of via de boekingsinformatie op 

de website. Wilt u toch contanten of collectebonnen geven? Er staan (op ruime afstand) 

collectebussen bij de uitgang.   

  

mailto:werkgroepcorona@wijkgemeente-martinikerk.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/


(Na) afloop van de dienst 

- We kunnen uw hulp na afloop van de dienst goed gebruiken. Zo moet er een en ander 

worden schoongemaakt. Als u wilt helpen, kunt u na de dienst blijven zitten, zodat we weten 

dat u beschikbaar bent.   

- U verlaat de kerk via de deur bij het boter-en-brood-huisje. We beginnen ‘achterin’ de kerk 

met leegmaken. De Coördinatoren geven aan dat u kunt vertrekken.  

- Er kan tot nader orde geen koffie worden gedronken na afloop van de dienst.  

- School buiten niet teveel samen, geef de buurt het goede voorbeeld! Wilt u napraten? Loop 

naar het Martinikerkhof en houdt ruime afstand! 

Overige aandachtspunten 

- Taxivervoer naar de kerk is tot nader orde niet mogelijk. U hoort van ons als dit weer opstart.  

- Beperkt toiletgebruik zoveel mogelijk. Wilt u toch gebruikmaken van een toilet? De 

beschikbare toiletten zijn als zodanig aangegeven. Maakt u voor en na gebruik even schoon 

met de aanwezige reinigingsmiddelen?  

- Houdt de nieuwsbrief in de gaten voor de zondagen dat de kindernevendienst en de 

basiscatechese fysiek in de kerk plaatsvinden. 


