
Gebruiksplan voor kerkdiensten in de 

Protestantse kerk te Wehl vanaf 1 juli 

2020 

De Werkgroep Vieringen heeft in overleg met de ambtsdragers 

besloten (min of meer) openbare kerkdiensten op te starten met 

ingang van 1 juli 2020. Uiteraard met inachtneming van de 

anderhalvemeter norm. Deze norm geldt niet voor personen uit één 

huishouding. De kerk wordt voor en na de dienst door het openen 

van ramen en deuren goed geventileerd. 

 
Reserveren 
Ieder die van plan is een kerkdienst in de Protestantse kerk te Wehl bij te wonen moet 

hiervoor reserveren. Natuurlijk doet u dit alleen als u goed gezond bent en geen 

verkoudheidsklachten heeft. U kunt zich aanmelden voor de komende dienst bij Wilma 

Kraaij (tel. en  app: 06-28484607; e-mail: wilma@kleinbroekhuizen.nl). Voorlopig kunnen 11 

gemeenteleden zich (naast de nodige medewerkers) opgeven voor het bijwonen van de 

dienst. Als zich meer mensen melden dan er geplaatst kunnen worden, komen deze op een 

wachtlijst en hebben zij de week erop voorrang. Als u mag komen dan meldt u zich bij de 

hoofdingang van de kerk. Daar wordt u op de presentielijst afgevinkt, kunt u uw handen 

desinfecteren en wordt u door de coördinator naar uw plaats begeleid. U krijgt dus niet 

automatisch uw ‘vertrouwde’ plaats. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de 

garderobe; u kunt uw jas meenemen de kerk in en op de stoel naast u leggen. De 

presentielijst, waarop u bent afgevinkt blijft bewaard zodat we weten wie wanneer aanwezig 

is geweest. 

 
Toiletgebruik 
Het toiletgebruik dient tot een minimum beperkt te blijven. Mocht u toch van het toilet 
gebruik willen maken, geef dit dan even aan, dan kan het direct weer gereinigd worden. 
 
Medewerkers aan de dienst 
Alle medewerkers (coördinator, organist, ouderling, diaken, predikant, zanger(es), 
verzorger van beeld en geluid) wassen hun handen na binnenkomst in de kerk voor de 
dienst. 
De coördinator houdt de presentielijst bij en wijst de plek aan die het gemeentelid in de kerk 
krijgt. De plaatsen worden van voor naar achteren opgevuld om contacten te vermijden. 
 
Tijdens de kerkdienst 
Volgens de regels van het RIVM kan er door de kerkgangers niet gezongen worden tijdens 
de dienst. De liederen zullen meestal door één of twee zangers(essen) worden gezongen. 
De orde van dienst wordt per mail tegelijkertijd met de zondagsbrief toegezonden.  

 
 
De opstelling in de kerk 
De opstelling van de rijen stoelen vergemakkelijkt het zich aan de anderhalve  meter 
afstand houden. In de rij staan de eerste en laatste stoel op ruim anderhalve meter afstand, 



dus daarop kunt u gaan zitten. Komt u uit één huishouden, dan mag u naast elkaar 
plaatsnemen. 
Op de stoelen waarop u mag plaatsnemen ligt een sticker. 
 
Collectes 
Tijdens de dienst wordt niet op de bekende wijze gecollecteerd. Bij de uitgang staat een 
mand waarop u uw bijdrage voor de drie genoemde doelen kunt doen. Bij voorkeur echter 
maakt u gebruik van de givt-app of stort u uw gift op de bankrekening van de kerk: 
NL35 RABO 0314 3050 33  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Doetinchem. 
 
Na de dienst 
De predikant geeft na de dienst aan hoe de kerk verlaten kan worden, eerst de achterste 
rijen, daarna naar voren, dus omgekeerd aan het binnenkomen. De coördinator zal de deur 
openen zodat u geen deurklink hoeft aan te raken. 
 
Koffiedrinken en ontmoeting     

Als het weer het toelaat, drinken we koffie en thee in de tuin, uit kartonnen bekertjes. Melk en suiker 

worden voorverpakt beschikbaar gesteld. 

 
Bijlage: Plattegrond opstelling stoelen in de anderhalve-meter-tijd 
 
Werkgroep Vieringen 
Wehl, 12 juni 2020 
 
 

Een gedetailleerde versie van het hele gebruiksplan ligt ter inzage in de kerk. 
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