
 
 
   BEZOEKERSINSTRUCTIE  

                                   vieringen en vespers 
 

Naast de algemene regels, zoals  
‘houd anderhalve meter afstand en blijf thuis bij klachten’  

gelden de volgende afspraken: 
 

1. Opgeven voor bezoek aan vieringen kan  
a. per mail tot vrijdag 18.00 uur via bijwonenviering@3ranken.nl  
b. per telefoon op 06 – 396 297 94 (donderdag 09.30 - 11.30 uur) 
c. t/m donderdag inschrijven (tijdens openingstijden) op 

inschrijflijst in De Drie Ranken 
 

2. Voor het bezoeken van de vespers op donderdag hoeft u zich (tot 
nader order) niet van tevoren op te geven. 
 

3. De achterste 2 rijen en op het balkon zijn bestemd voor hen die niet 
in beeld willen of niet willen meezingen.  
 

4. Voor het noteren van voorbeden, het zelf-registreren tijdens 
vespers en/of het tekenen van condoleancekaarten wordt bij 
voorkeur een eigen pen mee van huis meegenomen. 
 

5. Let op aanwijzingen van de koster. Bij het verlaten van de kerkzaal 
vertrekken eerst degenen op de achterste rij, daarna de rij daarvoor 
enz. Geef elkaar ruimte bij het naar buiten gaan. 
 

6. Indien u koffie blijft drinken (bij meer dan 40 bezoekers heeft u 
hiervoor een bonnetje ontvangen) neemt u plaats aan een tafel in 
ontmoetingsruimte of de hal. Stoelen mogen niet verplaatst 
worden! Koffie haalt u zelf. Max. 2 personen tegelijk aan de bar.  

Gebruikt serviesgoed terugzetten op de daarvoor bedoelde kar. 
 

7. Er wordt niet staand of lopend koffiegedronken en/of nagepraat.  

 

8. Geef elkaar bij het binnenlopen en het verlaten van de 
ontmoetingsruimte voldoende ruimte. Blijf daar niet stilstaan. 
 

                                                           Bedankt voor uw medewerking. 
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