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1e aanvulling protocol vieringen kerkelijk centrum De Wingerd in Corona-tijd 

1e Aanvulling op Protocol kerkdiensten Kerkelijk Centrum De 

Wingerd in Corona-tijd – geldend vanaf 1 juli 2020  
versie: 24 juni 2020  

Per 1 juli 2020 wordt  het protocol op de volgende punten aangevuld: 

1. De buitendeur van de Wingerd gaat voor bezoekers van de viering open om 9.40 uur  

2. Na afloop van de viering worden de bezoekers in de gelegenheid gesteld buiten koffie te 
drinken. Hiervoor worden de volgende richtlijnen in acht genomen. 

• Er is slechts 1 gastvrouw/-heer ingeroosterd zodat bij het koffiezetten en opruimen in de keuken 
voldoende afstand kan worden gehouden. 

• Er wordt alleen buiten koffie gedronken, op het grasveld achter de Wingerd.  

• De gemeenteleden die niet blijven koffiedrinken gaan via de hal en de voordeur naar buiten.  

• De gemeenteleden die koffie willen blijven drinken lopen op aanwijzing van de dienstdoende 

koster via de achteruitgang van de kerkzaal naar buiten. Als de laatste persoon buiten is wordt de 

deur door de koster gesloten. Dit voorkomt heen en weer geloop. Moet iemand  van het toilet 

gebruik maken, dan loopt hij/zij om de Wingerd heen om via de hoofdingang weer naar binnen te 

gaan.  

• Onder het koffiedrinken houden we 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Er is zeer beperkte zitgelegenheid. 

• Op zondagochtend  beslissen de aanwezige koffiedame, koster en ouderling van dienst 

gezamenlijk of het koffiedrinken plaats vindt. Laat het weer het niet toe dan is er helaas geen 

koffiedrinken. Over het genomen besluit is geen discussie mogelijk. 

• Gaat het onder het koffiedrinken regenen, dan gaat iedereen naar huis en NIET naar binnen om 

daar verder de koffie op te drinken.  

• Er wordt gebruik gemaakt van kartonnen bekertjes, verpakte suiker en melk en houten 

roerstaafjes. Er staat buiten een prullenbak. Daar moeten de bezoekers  zelf de gebruikte beker in 

gooien. Op die manier is er behalve de koffie- en theekannen verder geen afwas.  

• De koffie en thee staat geserveerd vanaf een tafel die binnen in zaal 4 voor de buitendeur staat. 

De gastvrouw/-heer staat binnen in zaal 4 en schenkt de koffie en thee in.  

De koffie/thee wordt dus vanaf buiten aangepakt. Hierdoor is het voor de gastvrouw/-heer en de 

bezoeker mogelijk de vereiste afstand in acht te houden. 

• Na afloop wordt het gebruikte meubilair gereinigd door de gastvrouw/-heer in samenwerking met 

de dienstdoende koster. 

• De koffie- en theekannen worden na afloop in de keuken door de gastvrouw/-heer 

schoongemaakt en opgeruimd. Vervolgens wordt de keuken schoongemaakt.  

 

3. Kerkelijke vergaderingen zijn vanaf 15 augustus 2020 mogelijk.  

Maximaal 62 personen in de kerkzaal. Na afloop van de vergadering wordt de kerkzaal weer ingericht 

volgens de plattegrond behorend bij dit protocol. 

Voor overige ruimtes wordt nog een nader plan opgesteld. 

 

 


