
 Protestantse Gemeente Doetinchem 
 
 
Op basis van de uitspraken van de overheid van 18 juni kunnen we binnen de PGD ook alleen maar nog 
verdere versoepelingen doorvoeren. Dat is geen straf! 
 

Vanaf 26 juni is het vrij samenkomen in kerkelijk verband weer mogelijk. 
 
Met de volgende basisvoorwaarden kan dat weer, we verwachten dat deze worden opgevolgd: 
 

 Houdt altijd een afstand van 1,5 meter in acht. Dat betekent dat in de kerkgebouwen het 
maximaal aantal toe te laten personen gelijk blijft.  
- Catharinakerk: 65 personen   - Wehl:   19 personen 
- De Wingerd:  62 personen   - Driekoningenkapel: 26 personen 
- Slangenburgkerk: 37 personen 

 Desinfecteer de handen bij binnenkomst 
 Bij alle vieringen, activiteiten en vergaderingen worden naam en contactgegevens 

geregistreerd 
 
Verder willen we een aantal zaken nog benadrukken; 
- Samenzang:  

Het is weer mogelijk om op 1,5 meter samen te zingen binnen de PGD. De PKN heeft, op het 
moment van dit schrijven hier nog geen uitspraak/advies over gegeven. Als dit advies niet past bij 
deze uitspraak zal een nieuw besluit hierover worden genomen door het moderamen. De 
ouderlingen van dienst zullen daar dan over worden geïnformeerd en gevraagd om, bij aanvang 
van de viering, een mededeling hierover te doen.  

 
- Zeker willen zijn van een plek tijdens een viering, geef je dan vooraf op. Zonder voorafgaande 

registratie is toegang ook mogelijk (als er nog plek is) dan vindt registratie bij de deur plaats. 
 
- Tijdens vervoer, autodiensten van en naar de kerk, blijft een mondkapje verplicht. 
 
- Cantorijen, koren en muziekensembles mogen op 1,5 meter van elkaar weer zingen. 
 
- Koffie drinken na de viering kan ook weer op de eigen plek binnen. Als het weer het toelaat 

houdt dan het koffie drinken buiten, hier is de afstand beter aan te houden en dit geeft toch 
meer mogelijkheden tot contact en interactie. 

 
- Kindernevendiensten starten niet meer apart, maar weer gewoon vanuit de viering. 
 
- Collectes blijven nog aan de deur met verschillende mandjes. Digitaal collecteren blijft bestaan. 
 
- De vieringen van Schrift en Tafel blijven met individuele bekertjes.  
 

Zomaar voor jou 
Vrede en alle goeds 

Phil Bosmans 
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