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Protocol vieringen kerkelijk centrum De Wingerd in Corona-tijd 

Protocol kerkdiensten Kerkelijk Centrum De Wingerd in Corona-tijd  
versie: 28 mei 2020  

Aanleiding 

Op basis van de richtlijnen van de overheid mogen er vanaf 1 juni 2020 maximaal 30 mensen 

aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020 maximaal 100 mensen.  

Hierbij moeten de geldende richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. 

Met instemming van het moderamen van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Doetinchem 

(PGD) start de vierplek De Wingerd vanaf zondag 7 juni 2020 weer met vieringen met een beperkt 

aantal gemeenteleden. De maand juni beschouwen we als testmaand.  

Om te voldoen aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM is dit protocol opgesteld.  

Dit protocol maakt onderdeel uit van het gebruiksplan van kerkelijk centrum De Wingerd.  

Welke afspraken gelden er? 

Uiteraard gelden de algemene richtlijnen van de overheid en het RIVM. Dus we houden anderhalve 

meter afstand. We schudden geen handen. Als u  hoest of niest,  (lichte) keelpijn hebt,  lichte 

verkoudheidsklachten hebt,  neusverkouden bent,  verhoging of koorts hebt, dan blijft u thuis. 

1. Algemeen.  

* Er wordt door iedereen 1,5 meter afstand gehouden.  

* We schudden geen handen  

* Mensen met gezondheidsklachten (hoesten, niezen, keelpijn, verkoudheidsklachten, verhoging of 

koorts, blijven thuis.  

* Online vieringen blijven doorgaan.  

* Er is tot nader orde geen gemeentezang. Zingen blijkt een extra risico voor besmetting. 

* Maximaal 3 voorzangers. Deze worden uitgekozen door de werkgroep vieringen in overleg met 

cantor-organist. Er komt een vrije oproep in de Kerkgroet 

* De beamerdienst wordt weer opgestart.  

* Er zijn geen gedrukte liturgieën beschikbaar gesteld . 

* Eigen liedboek meenemen.  

* Voor, tijdens of na de vieringen is er geen koffiedrinken. 

* In juni is er geen oppasdienst en geen kindernevendienst. 

* Vanaf juli is er alleen kindernevendienst indien de leiding daartoe bereid is.  

 

2. Aantal zitplaatsen en aantal bezoekers  

Zitplaatsen  

Met inachtneming van de 1,5 meter afstand kunnen er 62 zitplaatsen worden gecreëerd. 

Dat is inclusief zitplaatsen voor predikant, ouderling, diaken, welkomstouderling, organist, 

voorzangers, koster (s), en technici. Bij de inrichting wordt er rekening gehouden dat echtparen en 

gezinnen bij elkaar kunnen zitten. Om een sfeervolle inrichting te krijgen worden er vanaf 1 juni 

tafels (met kleedje en bloemetje) tussen de rijen stoelen geplaatst.  

Zie plattegrond in bijlage 1.  
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Bezoekers  

Per 1 juni 2020 maximaal 30 aanwezigen betekent in de praktijk maximaal 18 (30-12)bezoekers. 

Er moet namelijk rekening worden gehouden met aanwezigheid van predikant (1), organist (1), 

voorzangers (3) ouderling van dienst (1), diaken (1), welkomstouderling (1) koster (1), techniek beeld 

(2); beamer (1). Totaal 12 personen.  

 

Per 1 juli 2020 is er plaats voor maximaal 50 (62-12) bezoekers.  

 

3. Aanmelden voor bezoek aan viering. 

Voor het bezoeken van de vieringen moeten gemeenteleden zich telefonisch aanmelden bij een 

daartoe aangewezen contactpersoon op donderdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur. 

Gemeenteleden kunnen alleen zichzelf en/of gezinsleden aanmelden. Dus geen andere 

gemeenteleden. Bij aanmelding geldt het principe: “Wie het eerst komt wie het eerst maalt”. Als het 

maximum aantal bezoekers voor de komende zondag bereikt is worden de eerstvolgende 5 

aanmelders geplaatst op de lijst voor de eerstvolgende zondag. Als men zich niet heeft aangemeld 

kan men op zondag niet naar binnen. Op de aanmeldlijst komt naam en telefoonnummers te staan. 

Deze lijst is nodig ten behoeve van het reserveren maar ook om in geval van een besmetting snel te 

kunnen achterhalen wie in de viering aanwezig is geweest.  

De lijst met aanmeldingen wordt zaterdags doorgestuurd naar de dienstdoende koster.  

 

4. Deurbeleid en looproutes bij binnenkomst 

Medewerkenden aan de viering (ambtsdragers, technici, etc. ) zijn uiterlijk 9.30 uur in het gebouw 

aanwezig. Voor gemeenteleden die zich hebben aangemeld gaat de buitendeur om 9.45 uur open.  

In de maand juli wellicht iets vroeger in verband met het aantal bezoekers. 

Vanaf 9.45 uur staat een gastheer/-vrouw bij de buitendeur. Ten behoeve van de herkenbaarheid 

draagt hij/zij een gekleurd hesje. Hij/zij checkt de reserveringslijst en stelt vragen over de gezondheid 

(zie bijlage 2). Hij/zij Reguleert de toegang naar de hal en let op de onderlinge afstand.  

De hal wordt volledig vrijgemaakt van stoelen, tafels en kapstokken. Dit om maximale ruimte te 

hebben. Er is geen garderobe. Jassen e.d. worden meegenomen in de kerkzaal. 

De looproute wordt duidelijk aangegeven via pijlen op de muur/deur. 

 

5. Begeleiding naar de zitplaatsen.  

Bij de toegangsdeur naar de kerkzaal staat de dienstdoende koster. Voor de herkenbaarheid draagt 

hij een gekleurd hesje. Bij de ingang staat een tafel met desinfecterende gel. Gebruik daarvan is 

verplicht. Hij begeleidt de bezoekers naar een zitplaats. Vooraan beginnen met vullen van de 

zitplaatsen. Bezoekers kunnen dus niet zelf een zitplaats kiezen. 

6. Collecteren. 

Tijdens de viering wordt niet gecollecteerd. Bij de uitgang van de kerkzaal tafel plaatsen met daarop 

collectezak met de Givt-chip. Daarnaast 3 mandjes met aanduiding van 1e, 2e en 3e collecte.  

In de kerkgroet en tijdens mededelingen worden gemeenteleden opgeroepen om zoveel mogelijk 

gebruik te maken van Givt of om het collectegeld over te maken op het bankrekeningnummer van de 

diaconie. Voor degenen die na afloop geld moeten tellen worden plastic handschoenen ter 

beschikking gesteld.  
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7. Looproutes bij verlaten kerkzaal 

De kerkzaal wordt verlaten via de achteruitgang  

Het verlaten van de kerkzaal wordt gereguleerd door de koster. Rij voor Rij. Achteraan beginnen. 

Bij de uitgang staat een tafel met desinfecterende handgel. Gebruik daarvan is verplicht.  Bezoekers 

lopen meteen door naar buiten. Het is niet toegestaan in de hal te wachten.  

   

8. Gebruik toiletten. 

De toiletten blijven toegankelijk. In de kerkgroet wordt oproep gedaan om de toiletten alleen bij 

hoge nood te gebruiken! De toiletten zijn voorzien van kranen die met de elleboog zijn te openen en 

te sluiten. Papieren handdoekjes zijn aanwezig.  

9. Schoonmaak en andere hygiënemaatregelen  

Bij de toegangsdeur in de hal komt een tafel met desinfecterende handgel. Gebruik bij binnenkomst 

en bij vertrek is verplicht!  

Op vrijdag/zaterdag voor de viering en op maandag/dinsdag na de viering wordt de kerkzaal 

schoongemaakt door de beheerder. In de kerkzaal worden alle tafels en stoelleuningen afnemen.  

Op liturgisch centrum wordt de liturgische tafel (inclusief lessenaar) gereinigd.  

De gebruikte microfoons (headset, revermicrofoon, handmicrofoon) worden direct na afloop van de 

viering gereinigd door de dienstdoende koster. 

De toetsen van het orgel/piano worden na afloop van de viering gereinigd door de organist zelf.  

De apparatuur van de techniek (inclusief)laptop voor de beamer, worden direct na afloop van de 

viering gereinigd door de dienstdoende technicus.  

 

10. Specifieke aandacht voor kwetsbare groep mensen van 70 jaar en ouder.  

Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen nauwelijks 

klachten, anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het wel duidelijk dat zij een 

groter risico lopen heel ziek te worden van het coronavirus of zelfs te overlijden. Mensen die 

ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met 

een onderliggende aandoening. Gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid worden geacht zelf 

de afweging te maken of kerkbezoek mogelijk is.  

 

11. Zomervieringen 

In de periode 26 juli t/m 16 augustus 2020 staan er vier gezamenlijke zomervieringen van de Wingerd 

en de Catharinakerk gepland. Op 2 en 16 augustus 2020 in de Wingerd. In het moderamen wordt nog 

bezien hoe de aanmelding voor deze diensten moet plaatsvinden.  

 

12. Andere activiteiten – waaronder vergaderingen 

Voorgesteld wordt om -  ieder geval tot 1 september 2020 – naast de vieringen van de PGD en 

eventuele oecumenische vieringen nog geen andere activiteiten te laten plaatsvinden in de Wingerd.  

Bij hoge uitzondering kan door de voorzitter van de kerkenraad in overleg met de voorzitter van het 

College van Kerkrentmeesters toestemming worden verleend voor het houden van een “kerkelijke” 

vergadering/overleg. Dit betekent dus tot 1 september 2020 zoveel mogelijk digitaal blijven 

vergaderen.  
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Gebruik van de Wingerd voor niet PGD gebonden activiteiten worden vooralsnog voor onbepaalde 

tijd niet toestaan. Dit geldt ook voor de vieringen van de Eritrese kopten op de zaterdagochtend. Op 

grond van de ontwikkelingen bezien op welk moment deze activiteiten weer kunnen beginnen.  

13. Communicatie. 

De gemeenteleden worden door middel van Ontmoeting en Kerkgroet geïnformeerd over de inhoud 

van dit protocol. Tevens wordt het protocol en het gebruiksplan gepubliceerd op de website van de 

Protestantse Gemeente Doetinchem. (www.pg-doetinchem.nl) 

14. Aanspreekpunt-coördinatoren. 

Voor vragen en opmerkingen over het protocol en het gebruiksplan kan contact worden opgenomen 

met Gerrit van Lenthe, kerkrentmeester, telefoonnummer 0314-345855, of met Roel de Mos, 

voorzitter van de werkgroep vieringen, telefoonnummer0314-342217.  

15. Evaluatie en bijstelling 

Praktijkervaringen, wijziging van de richtlijnen en voorschriften van overheid, RIVM en/of de 

landelijke Protestantse kerk Nederland kunnen leiden tot bijstelling van het protocol.  

 

28 mei 2020, 

Moderamen kerkenraad Protestantse Gemeente Doetinchem 

College van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Doetinchem 

werkgroep viering vierplek De Wingerd. 

 

Bijlage:  

1. Plattegrond De Wingerd met inrichting kerkzaal en looproute.  

2. Gezondheidsvragen bij toegang.  

 

 

 

  

http://www.pg-doetinchem.nl/
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Bijlage behorend bij protocol vieringen kerkelijk centrum De Wingerd in Corona-tijd  
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Check gezondheidsvragen bij toegang. 

 

Heeft u last van: 

* neusverkoudheid, of  

* loopneus, of  

* niezen, of 

* keelpijn, of*  

* (lichte) hoest, of  

* verhoging (tot 38° C ) of koorts (boven 38° C) 

 

Heeft iemand in uw huishouden koorts of benauwdheidsklachten?  

 

.  
 


