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2e aanvulling protocol vieringen kerkelijk centrum De Wingerd in Corona-tijd 

2e Aanvulling op Protocol kerkdiensten Kerkelijk Centrum De 

Wingerd in Corona-tijd – geldend vanaf 29 augustus  2020  
 

Deze 2e aanvulling heeft betrekking op het gebruik van de kerkzaal door de Eritrese 

geloofsgemeenschap  

Gebruik kerkzaal door Eritrese geloofsgemeenschap (kopten) (geldend vanaf 29 augustus 2020)  

Vanaf 29 augustus 2020 maakt de Eritrese geloofsgroep (kopten) op zaterdagochtend vanaf 8.30 uur 

tot ca. 13.00 uur periodiek weer gebruik van de kerkzaal. Hieronder staan de afspraken en 

voorwaarden zoals die met hun vertegenwoordigers zijn gemaakt.  De volgende viering is op zaterdag 

26 september 2020 . Op basis van de ervaringen met die diensten wordt  door PGD en de 

vertegenwoordiger van de Eritrese geloofsgroep gezamenlijk bezien of en in welke frequentie de 

vieringen voortgezet kunnen worden. Een en ander afhankelijk van de belangstelling, het houden aan 

de gemaakte afspraken en het beschikbaar zijn van de kerkzaal . 

Richtlijnen tbv gebruik de Wingerd door Eritrese  geloofsgemeenschap in Corona tijd  

1. 1,5 meter afstand houden, zowel buiten als binnen.  

2. Geen handen schudden. 

3. Bij verkoudheidsklachten thuis blijven.  

4. Handen desinfecteren  bij binnenkomst en bij verlaten van het gebouw. 

5.Naam en telefoonnummer van alle aanwezigen op een lijst zetten en na afloop in de keuken 

leggen.  

6. Maximaal 50 personen aanwezig.   

7. Blijven zitten op de stoel.  Niet van plaats wisselen.  

8. Kinderen blijven in de kerkzaal of in zaal 4. Niet in de hal!  

9. Niet gezamenlijk zingen, ook niet door de kinderen . 

10. Binnen niet eten of drinken. 

11. Buiten eten mag, maar met 1,5 meter afstand! 

12. Maximaal 1 persoon in de keuken voor thee zetten of water halen. 

13. Na afloop de leuningen van alle stoelen en de tafels schoonmaken. 

14. De toiletten alleen gebruiken in  geval van hoge nood.  

15. Na afloop de toiletten schoonmaken 

16. De verplichte looproute  volgen.  
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17. De inrichting van de kerkzaal niet wijzigen! 

18. Niet aan de apparatuur (computers etc) komen of verplaatsen 

Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden aangevuld, bijvoorbeeld op basis van de richtlijnen 

van de overheid en het RIVM 

Namens de Protestantse Gemeente Doetinchem, 

Gerrit van Lenthe – kerkrentmeester. 

 


