
 
Richtlijnen en aanmelden voor de vieringen 
 
Waar moet u rekening mee houden als u aan een viering wilt deelnemen in onze 
Nicolaaskerk. 
 
Algemene richtlijnen 
• Bij verkoudheidsklachten en/of verhoging blijft u thuis! 
• Maak, in verband met hygiënemaatregelen, liever thuis gebruik van het toilet. 
• Reinig uw handen na binnenkomst in de kerk (en ook voorafgaand aan de Communie). 
• Houd steeds1,5 m. afstand tot anderen (bij de entree, bij het zitten, de Communie en het 

vertrek). Let op de blauwe looplijnen en de gele afstandslijnen op de vloer. 
• Hoest en nies in uw ellenboog, gebruik papieren zakdoekjes. 
• Houd u aan de aanwijzingen van de koster en gastvrouwen/-heren en ook aan de 

aanwijzingen van de lectoren in het Liturgieboekje. 
 
Tevoren aanmelden 
Het is nodig om een plaats te reserveren. Vanwege de 1,5 meter-regel beschikt onze kerk over 
maximaal 92 zitplaatsen voor de kerkgangers. 
Om de beschikbare plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen is het nodig dat u zich tevoren 
aanmeldt. Aanmelden kan voor uzelf en eventueel uw huisgenoot/huisgenoten. Maximaal 4 
personen per aanmelding. 
De aanmelding moet plaatsvinden in de week voorafgaand aan de viering van maandag tot 
uiterlijk vrijdag om 11.30 uur. 
 
Voor aanmelden kunt u kiezen uit: 
Online Via onze website www.nicolaaskerkodijk.nl  Tik op het grijze vakje 

rechts waarin staat: 'online viering reserveren', kies de datum van 
de viering en vul het aanvraagformulier in. U krijgt een 
ontvangstbevestiging per email, gevolgd door een email met een 
bevestiging dan wel annulering van uw reservering. 

Telefonisch Via 030-6562031 van het Secretariaat 
(deze mogelijkheid staat enkel open op woensdag- en 
vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur). 

Fysiek Via bezoek aan het Secretariaat, Sint Nicolaaslaan 1 in Odijk 
(deze mogelijkheid staat enkel open op woensdag- en 
vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur).  

 
Voor uw jubileumviering of jaargedachtenis heeft u op de gewenste zondag voorrang bij de 
reservering. Zorg dat u daarvoor tijdig een afspraak maakt met het Secretariaat! 
 
Als u niet naar de kerk kunt komen 
Mocht uw aanmelding onverhoopt boven het maximum aantal kerkgangers uitkomen, of kunt u 
om persoonlijke redenen (nog) niet naar de kerk komen, dan kunt u de viering via de Kerkradio 
volgen. U kunt dan het Liturgieboekje afhalen bij het Secretariaat op woensdag- en 
vrijdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur. 
 
Wij hopen dat vanaf 20 september a.s. weer iedere zondag een viering in onze kerk kan 
plaatsvinden. Tot nader bericht gelden ook dan de algemene richtlijnen en het tevoren 
aanmelden. 
 


