
PROTOCOL AANMELDEN VIERINGEN
SINT ANTONIUS VAN PADUAPAROCHIE
LOCATIE BLAUWHUIS, HEEG, REAHÛS EN SNEEK

geldend vanaf 9 oktober 2020

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen. 

ALGEMEEN

Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico waarbij wij ervan uitgaan dat de algemene 
maatregelen bij u bekend zijn. Dit betekent dat er ook een mondkapje gedragen moet worden.

AANMELDEN VOOR EEN VIERING

AANMELDEN
• U dient zich voor elke zaterdag en zondagviering aan te melden middels een registratieformulier. De 

registratieformulieren liggen in het portaal en zijn ook te downloaden op de website. De ingevulde 
registratieformulieren kunt u mailen naar onderstaande mailadressen of u kunt dit deponeren in de 
brievenbus van de pastorie (geldt alleen voor Sneek). U kunt zich voor één viering per weekend 
aanmelden.

Blauwhuis: aanmeldenvieringblauwhuis@sintantoniusparochie.nl
Reahûs: aanmeldenvieringreahus@sintantoniusparochie.nl
Heeg: aanmeldenvieringheeg@sintantoniusparochie.nl
Sneek: aanmeldenvieringsneek@sintantoniusparochie.nl

• Aanmelden in de week voorafgaand aan de weekendviering. De aanmeldingen moeten uiterlijk 
vrijdag 09:00 uur binnen zijn

• Er worden niet meer dan 30 personen toegelaten
• U krijgt tijdig bericht of u bent toegelaten
• Er wordt gewerkt met een reservelijst voor het geval er onverhoopt mensen moeten afzeggen
• Komt u zonder u aan te melden dan bestaat de kans dat u niet kan worden toegelaten
• Mocht het aantal van 30 al overschreden zijn dan bieden wij u een plaats aan voor de 

eerstvolgende viering. U dient zich dan wel weer opnieuw aan te melden.
• U dient zich voor elke weekendviering weer opnieuw aan te melden
• Voor de doordeweekse vieringen in Sneek is vooraf geen aanmelding nodig

Zo eerlijk mogelijk:
Op grond van het tijdstip van uw aanmelding wordt een lijst met volgorde van reservering gemaakt.
Voorbeeld: er zijn 60 reserveringen voor een viering. We mogen maar 30 mensen per viering toelaten. De 
eerste 30 op de lijst krijgen een bevestiging voor de aanstaande viering. De tweede 30 voor de viering 
daarop. Enz. enz. Zo willen we voorkomen dat altijd dezelfde personen in de kerk zitten, namelijk 
degenen die snel reserveren. Op deze manier komt iedereen aan de beurt, zij het misschien op een 
andere zaterdag of zondag.

GASTHEER/GASTVROUW BIJ EEN VIERING
• Bij binnenkomst meldt u zich bij de aanwezige gastheer/gastvrouw

VIERINGEN
Blauwhuis: zaterdag 19:30 uur of zondag 09:30 uur 
Heeg: zaterdag 19:30 uur of zondag 09:30 uur
Reahûs: zaterdag 19:30 uur of zondag 09:30 uur
Sneek: zaterdag 17:00 uur en zondag 11:00 uur

mailto:aanmeldenvieringblauwhuis@sintantoniusparochie.nl
mailto:aanmeldenvieringreahus@sintantoniusparochie.nl
mailto:aanmeldenvieringheeg@sintantoniusparochie.nl
mailto:aanmeldenvieringSneek@sintantoniusparochie.nl

