
 
Waalwijk, oktober 2020 
 
 
 
Bezoekersvoorwaarden Sint Jan de Doperkerk 
 
De Sint-Jan de Doperkerk in Waalwijk, toegewijd aan de Heilige Johannes de Doper, is al 800 jaar de 
plaats van samenkomst van christenen. Het monumentale gebouw is een christelijk heiligdom, waarin 
passend gedrag gewenst is. 
  
De kerkelijke vieringen zijn altijd voor eenieder vrij toegankelijk. U bent elke zondagmorgen om 10:00 uur 
van harte welkom bij de rooms-katholieke eredienst in de Sint-Jan.  
 
Daarnaast is iedereen van harte welkom van woensdag- t/m zondagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur voor 
bezichtiging, bezoek, gebed en bezinning. 
  
Een vrijwillige donatie wordt gevraagd voor het deelnemen aan:  

• de audiotour, waarin de hoogtepunten van het interieur worden belicht; 

• rondleidingen voor groepen vanaf 10 personen, onder leiding van een gids;    

• concerten en lezingen, die eens per maand op zondagmiddag plaatsvinden. 
 

Nadere informatie over bezichtiging, het gebruik van de audiotour, het aanmelden voor een rondleiding, en 
voor de planning van de concerten en lezingen op zondagmiddag vindt u op onze site: 
www.vriendensintjanwaalwijk.nl of via telefoonnummer 06 – 29 30 64 70. 
 
Tijdens uw bezoek aan de Sint-Jan de Doper zijn de volgende regels van toepassing: 
 

1. Eigendommen van de kerk dienen met respect te worden bejegend en mogen niet worden 
aangeraakt. Bezichtiging van oksaal en sacristie is alleen mogelijk onder begeleiding. 

2. Het is tijdens kerkdiensten, lezingen en concerten niet toegestaan om zonder toestemming te 
fotograferen of te filmen. 

3. Tijdens de openstelling van de kerk is het mogelijk om van de audiotour gebruik te maken tot een 
half uur voor sluitingstijd. Tijdens de vieringen, de concerten en lezingen op zondagmiddagen is het 
gebruik van de audiotour en het vrij rondlopen in de kerk niet toegestaan. 

4. Het nuttigen van meegebrachte etenswaren en roken is niet toegestaan. 
5. Het is niet toegestaan dieren mee te nemen in de kerk. Uitgezonderd zijn geregistreerde honden die 

noodzakelijk zijn voor de begeleiding van de houder. 
6. Bezoekers en gasten dienen zich te houden aan de aanwijzingen van gastheren en -vrouwen.  
7. Bij overtreding van dit reglement kan op aanwijzing van de gastheren en -vrouwen aan bezoekers 

de (verdere) toegang tot de kerk worden ontzegd.  
8. Op basis van wettelijke maatregelen mogen gastheren en -vrouwen u vragen naar uw 

persoonsgegevens. Ook dient u zich aan de hygiënemaatregelen te houden. Als u hieraan niet 
wenst mee te werken kan u de (verdere) toegang geweigerd worden. 

9. Het verblijf van de bezoeker in de kerk is voor eigen rekening en risico. De garderobe is onbewaakt. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade. 

10. Deze bezoekersvoorwaarden die tijdens de openstelling van toepassing zijn kunt u ook vinden op 
onze website: www.vriendensintjanwaalwijk.nl.  

 
Voor alle informatie kunt u zich tijdens de openingstijden van woensdag- t/m zondagmiddag wenden tot 
een van onze gastheren of -vrouwen. Deze zijn herkenbaar aan een badge waarop naast hun naam het 
logo van de Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper staat afgedrukt. 
 
Wij wensen u veel plezier en inspiratie bij het bezoek aan onze Sint-Jan! 
 
 
Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper te Waalwijk 
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