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Protocol inloopochtenden Open Kerk kerkelijk centrum De Wingerd in Corona-tijd 

Protocol inloopochtenden Open Kerk in Kerkelijk Centrum De 

Wingerd in Corona-tijd – geldend vanaf 1 juli 2020  
 

• De inloop is niet in de hal maar in het achterste deel van de kerkzaal. 

• Achterin de kerkzaal staan 4 ronde tafels met elk 4 stoelen in een ruime kring erom 

heen. Dus maximaal 15 bezoekers exclusief de gastvrouwen/-heren. Stoelen mogen 

niet worden verplaatst. 

• Op de ronde tafel liggen 4 kaartjes bij de stoelen. Op één kant staat “SCHOON”, aan de 

andere kant “GEBRUIKT” Draai SCHOON naar boven.  

• Aan de kant staan 2 rechte tafels. Op één van de tafels in de kerkzaal, bij de deur 

tegenover de keuken staat schoon serviesgoed, een schoteltje met suikerklontjes (of 

suikerstaafjes/-zakjes), koffiemelkkannetjes (of -cupjes), verpakte koekjes, volle 

koffiekannen en heet waterkannen. Op de andere tafel bij de middelste deur achterin 

de kerkzaal zetten bezoekers bij vertrek hun gebruikte serviesgoed.  

• Mensen gaan de kerkzaal in door de deur tegenover de keuken. Zij verlaten de kerkzaal 

door de deur midden achter.  

• De gastvrouw/-heer schenkt de koffie/thee in en wijst de gasten de tafel waar ze 

kunnen gaan zitten. Aanschuiven aan een tafel waar al mensen zitten kan alleen als bij 

de stoel het kaartje SCHOON staat. 

• Stoelen blijven om de tafel staan en mogen niet verplaatst worden. 

• Mensen zetten hun gebruikte kopje op het dienblad op de “vuile” tafel. Zij draaien het 

kaartje naar “GEBRUIKT”. 

• De gastvrouw in de keuken neemt van de vuile tafel het dienblad met de kopjes mee 

naar de keuken. Zet weer een schoon dienblad op de “vuile” tafel. 

• Men mag alleen gaan zitten op een plaats waar het kaartje SCHOON op ligt. Dit 

voorkomt dat men op een gebruikte plaats gaat zitten.  

• Na vertrek van de bezoekers worden de tafel en stoelen schoongemaakt door de 

gastvrouw/-heer. Het kaartje gaat naar SCHOON. 

• Bij de ingang van de kerkzaal staat ontsmettende gel of spray. Gebruik is verplicht! Zo 

heeft iedereen schone handen als ze gaan koffiedrinken. 

• De gastvrouwen/-heren moeten erop letten dat mensen iets na elkaar vertrekken.  

 

Alle instructies zijn uitgeprint en worden buiten en binnen opgehangen en meegegeven aan 

de bezoekers. Ook worden ze rondgestuurd met de kerkgroet.  

 

 

 


