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Protocol voor vergaderingen en bijeenkomsten in Kerkelijk Centrum 

De Wingerd in Corona-tijd  
versie: 16 oktober 2020  2020  

Aanvullingen in verband met aangescherpte maatregelen; 
 
Vanaf 14 oktober 2020 (i.v.m. landelijke maatregelen persconferentie 13 oktober 2020)  
Een oproep aan iedereen, alle werkgroepen en organisatoren, om zeer terughoudend te zijn in het 
uitvoeren van activiteiten en het hebben van contacten. 
  
Vergaderingen: 

• Vergaderingen worden de komende weken uitgesteld of digitaal gehouden, tenzij er een 
dringende noodzaak is om deze daarvoor toch fysiek te organiseren. 

 
Bijeenkomsten: 
Bijeenkomsten in het kader van gemeente-opbouw, diaconie, pastoraat en missionair kerkzijn, (bijv.: 
gespreksgroepen, Open kerk, pioniersplek). 

• Daarbij benadrukken we, zoals al gezegd, bij de organisatoren om terughoudend te zijn en 
om … 

• extra alert te zijn op het naleven van de maatregelen in de gebruiksplannen van de 
vierplekken 

• Voor elke bijeenkomst zal een coördinator aangewezen worden die alert is op de naleving 
van maatregelen.  

• Van elke bijeenkomst zal een presentielijst opgesteld worden door de coördinator. 
  
- Bij vergaderingen en bijeenkomsten van meer dan 15 personen, geen koffie /thee drinken 

(binnen en buiten). Bij het koffie drinken is er toch meer ‘verplaatsing’ en soms minder afstand. 
Daarmee willen we ook onze betrokkenheid laten zien bij anderen (horeca) en aansluiten in de 
voor hen aangescherpte maatregelen. 

- Geen nieuwe externe verhuur van zaalruimte (voorlopig geldend tot 3 november 2020) 
 

Vanaf 4 oktober 2020 (i.v.m. landelijke maatregelen persconferentie 29 september 2020 ) 
- Maximaal 30 personen in een ruimte (exclusief ‘medewerkers’). Zo min mogelijk medewerkers 

inzetten. 
- Mondkapjes verplicht bij binnenkomst en uitgaan (verplaatsing). Zittend op aangewezen plaats 

mag het mondkapje af.  Bij de ingang staan mondkapjes klaar voor wie die niet heeft. 
- Vergaderingen/bijeenkomsten met maximaal 15 personen in vergaderopstelling op afstand 

Koffie schenken binnen toegestaan, bij gebruik op vaste zitplaats en door één persoon 
uitgeschonken. Mondkapjes en afstand houden bij verplaatsen 

- Bijeenkomsten voor maximaal 30 personen: alleen in kerkopstelling in de gehele kerkzaal. Geen 
pauze met benen strekken -  geen koffie binnen, alleen buiten. Mondkapjes en afstand houden 
bij verplaatsen, 
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Basisprotocol  

1.  Beschikbare ruimten en maximaal aantal personen. 

Voor vergaderingen en bijeenkomsten zijn de volgende ruimtes beschikbaar voor vergaderingen en 

bijeenkomsten: 

* volledige kerkzaal: Kerkopstelling, maximaal 62 zitplaatsen (inclusief personeel); 

* achterste deel kerkzaal (Ontmoetingsruimte): vergaderopstelling, maximaal 15 personen  

(10 kleine tafels); 

* zaal 2: vergaderopstelling, maximaal 8 personen; 

* zaal 3 en 4 gekoppeld: vergaderopstelling, maximaal 8 personen; 

 

De consistorie is alleen beschikbaar voor gebruik door de predikant.  

Indien de volledige kerkzaal in gebruik is kan alleen zaal 2 nog worden gebruikt voor een 

vergadering/bijeenkomst.  

Voorkom kruisverkeer indien meerdere ruimtes tegelijkertijd in gebruik zijn . Dit geldt bij aanvang, 

tijdens en bij einde van de vergadering/bijeenkomst.  

2. Algemene regels 

Voor bezoekers aan al deze ruimten  gelden de volgende algemene regels:  

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. De verplichte looproutes  volgen.  

6. Jassen etc. niet aan de kapstok maar meenemen in de vergaderruimte.  

7. Niet wisselen van zitplaats.  

8. Niet gezamenlijk zingen.  

9. Binnen geen maaltijden nuttigen.  

3. Registratie 

Voor de registratie van gegevens wordt onderscheid gemaakt tussen “besloten” 

vergaderingen/bijeenkomsten en “openbare” vergaderingen/bijeenkomsten. 

Onder een “besloten” vergadering/bijeenkomst wordt verstaan een vergadering waarvoor 

deelnemers op persoonsniveau zijn uitgenodigd door de organisator van de vergadering. 

Voor deze vergaderingen/bijeenkomsten is geen registratie van de deelnemers vereist.  

Indien noodzakelijk kunnen de gegevens nadien worden opgevraagd bij de organisator. 

 

Onder een “openbare” vergadering/bijeenkomst wordt verstaan een vergadering/bijeenkomst die 

voor een ieder toegankelijk is en waarvoor de deelnemers dus niet op persoonsniveau zijn 

uitgenodigd. Bij deze vergaderingen/bijeenkomsten moeten de namen en telefoonnummers van de 

deelnemers worden genoteerd op de lijst die bij de ingang van de vergaderruimte ligt.  

Hiervoor zijn blanco lijsten aanwezig bij de beheerder.  

De ingevulde lijsten moeten na afloop van de bijeenkomst worden afgegeven aan de beheerder of bij 

diens afwezigheid worden neergelegd in de keuken.  
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4. Muziek en zang 

Tot nader order kunnen de cantorijen, de gospelgroep en muziekgroep Ancora voor repetities en 

uitvoeringen geen gebruik maken van de Wingerd. Dit besluit is genomen door het moderamen op 7 

september 2020 op basis van de risico-berekeningen uit de Eerste Hulp bij Ventilatie (EHBV). 

Voor muzikale activiteiten (buiten de vieringen) is voorafgaande toestemming nodig van het 

moderamen van de kerkenraad. Aanvragen moeten 4 weken van te voren worden ingediend bij de 

scriba van de kerkenraad (scribakerkenraad@pgdoetinchem.nl) met omschrijving van datum, 

omvang, soort en duur van de uitvoering. Door het moderamen wordt advies ingewonnen bij 

kerkrentmeester gebouwen.  In specifieke gevallen (bijvoorbeeld een uitvaart) kan van de genoemde 

termijn worden afgeweken.  

5. Koffie en thee  

Bij “besloten” vergaderingen/bijeenkomsten van maximaal 15 personen (Ontmoetingsruimte van de 

kerkzaal, zaal 2, zaal 3-4 ) mag er in de vergaderruimte koffie of thee worden gedronken. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van kartonnen bekers en verpakte melk en suiker.  

Het zetten van koffie en thee gebeurt door de beheerder tenzij in overleg en met instemming van de 

beheerder de organisator van de vergadering zelf koffie/thee zet.  

Vanwege de beperkte ruimte is het niet toegestaan in de hal koffie/thee te drinken.  

Bij vergaderingen/bijeenkomsten (besloten en openbaar) met meer dan 15 personen kan alleen 

gebruik worden gemaakt van de voorzijde van de kerkzaal (kerkopstelling) en mag alleen buiten  

koffie/thee worden gedronken. Dat kan in overleg met de beheerder voorafgaand of na afloop van 

de vergadering/bijeenkomst.  

Richtlijnen bij buiten koffie/thee  drinken voorafgaand aan de vergadering/bijeenkomst   

• De bezoekers die koffie/thee willen gaan drinken lopen op aanwijzing van de organisatie  via de 

zaal 3 naar buiten. Na het koffie/theedrinken loopt hij/zij om de Wingerd heen om via de 

hoofdingang weer naar binnen te gaan in de kerkzaal plaats te nemen. 

• Onder het koffie/theedrinken wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden. 

• Er is geen zitgelegenheid. 

• De koffie/thee mag niet mee naar binnen worden genomen. 

 • 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 beheerder of een 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 beheerder/gastvrouw/-

gastheer en voor de bezoeker mogelijk de vereiste afstand in acht te houden. 

• Na afloop wordt het gebruikte meubilair gereinigd door vertegenwoordigers van de organisatie in 

samenspraak met de beheerder.  

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

schoongemaakt en opgeruimd. Vervolgens wordt de keuken schoongemaakt.  
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Richtlijnen bij buiten koffie/thee drinken na afloop van de vergadering/bijeenkomst   

• Het verlaten van de kerkzaal gebeurt op aanwijzing van de organisator van de 

vergadering/bijeenkomst. 

• De bezoekers die niet gaan koffie/theedrinken gaan via de hal en de voordeur naar buiten.  

• De bezoekers die wel koffie/thee gaan drinken lopen op aanwijzing van de organisatie  via de 

achteruitgang van de kerkzaal  en zaal 3 naar buiten. Als de laatste persoon buiten is wordt de 

buitendeur van zaal 3  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 koffie/theedrinken wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden. 

• Er is geen zitgelegenheid. 

• Gaat het onder het koffie/theedrinken 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 beheerder of een 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 beheerder/gastvrouw/-

gastheer en voor de bezoeker mogelijk de vereiste afstand in acht te houden. 

• Na afloop wordt het gebruikte meubilair gereinigd door vertegenwoordigers van de organisatie in 

samenspraak met de beheerder.  

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

schoongemaakt en opgeruimd. Vervolgens wordt de keuken schoongemaakt.  

 

6. Aanwijzen zitplaats in kerkzaal 

Bij openbare bijeenkomsten in de kerkzaal wordt de bezoeker door de organisatie begeleid naar een 

zitplaats. Bezoekers kunnen dus niet zelf een zitplaats kiezen. Vooraan beginnen met vullen van de 

zitplaatsen. Er zijn rijen met 4 stoelen en rijen met 2 stoelen (zie plattegrond).  Bezoekers uit 

hetzelfde hushouden kunnen naast elkaar zitten. Om voldoende afstand te houden twee stoelen of 

een tafel als tussenruimte gebruiken.  

7. Pauzes 

Bij een pauze blijft iedereen in de vergaderruimte, tenzij bezoek aan toilet nodig is. Dan wel opletten 

dat er geen wachtrij ontstaat in de hal, c.q halletje voor de toiletten.  

8. Vertrek uit de kerkzaal  

De kerkzaal wordt verlaten via de achteruitgang. Het verlaten van de kerkzaal wordt gereguleerd 

door de organisatie. 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.  

9. Ventilatie en luchten kerkzaal. 

In de kerkzaal de ventilatie (naast de geluidsinstallatie) minimaal op stand 3 zetten. Na afloop van de 

vergadering/bijeenkomst de nooddeuren aan de zijkant minimaal 10 minuten open zetten om te 
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luchten. Denk aan het sluiten van de nooddeuren en aan het op 0 zetten van de ventilatie! 

 

10. Schoonmaken 

Bij gebruik van zaal 2,  zaal 3/4, of achterste deel van de kerkzaal, moeten de gebruikers na afloop 

zelf de tafels en stoelen schoonmaken met behulp van de door de beheerder verstrekte middelen. 

Bij een vergadering/bijeenkomst in de volledige kerkzaal worden de stoelen en tafels de volgende 

dag door de beheerder schoongemaakt. 

11. Gebruik toiletten. 

De toiletten zijn en blijven toegankelijk.  Graag alleen in geval van hoge nood gebruiken. De toiletten 

zijn voorzien van kranen die met de elleboog zijn te openen en te sluiten. Papieren handdoekjes zijn 

aanwezig. De toiletten worden van maandag t/m vrijdag dagelijks door de beheerder 

schoongemaakt. 

11. 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.  

  

7 september  2020. 

College van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Doetinchem 

 

 

Bijlage:  

1. Plattegrond De Wingerd met inrichting kerkzaal en looproute.  
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Bijlage 1. 

Plattegrond De Wingerd met inrichting kerkzaal en looproute.  

 

 

 

  

 


