
PROTOCOL  VOOR HUWELIJKEN VANUIT DE NICOLAASKERK IN WIJHE  
 
We realiseren ons dat we in deze tijd moeten ‘roeien met de riemen’ die we hebben.   
Vandaar dit protocol voor huwelijken. We hebben in deze tijd met verschillende zaken 
rekening te houden, voorgeschreven door RIVM, PKN, BNP. Het kan zijn dat de voorschriften 
t.z.t. wijzigen, dan spreekt het voor zich dat dit protocol ook wordt gewijzigd. 
 
-als eerste regel geldt uiteraard, is iemand verkouden, heeft koorts of griep verschijnselen, 
dan blijft die persoon thuis.  
 
-een voorgesprek vindt voorlopig eerst alleen plaats in ‘t Langhuus met het bruidspaar.    
 
-Vanaf 1 juli mogen er tot maximaal 100 mensen bij een viering aanwezig zijn, waarbij  we de 
voorgeschreven 1 ½ meter in acht nemen tussen de mensen. Het betekent voor de 
Nicolaaskerk dat er geen 100 mensen in de kerk kunnen, willen we de 1 ½ meter in acht 
nemen. Het aantal mensen dat in de kerk mag is inclusief de voorganger, ouderling van 
dienst, koster, organist en de mensen van de camera en PowerPoint en komt op 75. 
 
-1 ½ meter afstand moet in acht worden genomen tussen de mensen. 
Echtparen en gezinnen mogen naast elkaar zitten, maar dan moet de 1 ½ meter naar de 
andere mensen duidelijk zichtbaar zijn. Van belang is dat van te voren de voorganger en de 
koster weten hoeveel mensen er komen.   
 
-er moet voldoende ruimte zijn voor het bruidspaar om binnen te lopen. Als er al erehagen 
zijn dan geldt ook daarvoor 1 ½ meter afstand tussen de mensen. 
 
-gemeenteleden kunnen niet zomaar naar de huwelijksviering in de kerk komen. Dat kan 
alleen op uitnodiging van het bruidspaar, die van te voren het aantal mensen opgeeft. Dit 
moet duidelijk worden aangegeven naar de gemeenteleden. 
 
-het bruidspaar moet altijd worden gevraagd of ze een opname willen via 
www.kerkdienstgemist.nl. en of dat voor iedereen zichtbaar is of voor mensen die met een 
bepaalde inlogcode werken. 
 
-een consistoriegebed kan in de garfkamer met de ouderling van dienst, bruidspaar en 
voorganger. 
 
-In de garfkamer worden de namen in het huwelijksregister bijgeschreven door het 
bruidspaar.  
 
-de looproute moet goed worden bekeken, want we kunnen niet zo vanuit de garfkamer 
tussen de mensen doorlopen. Er moet een ruime looproute worden gemaakt vanaf de toren 
naar het liturgisch gedeelte.  
 
-jassen hangt men NIET aan de kapstok, maar over de stoel. 
 
-bij de statafel staat altijd een flacon gel om handen schoon te maken. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 
-op de liturgische tafel staat een mandje, daarin liggen schoonmaakdoekjes. Voorganger 
veegt de lezenaar en microfoon schoon als iemand van de familie een gedicht of de 
bijbellezing voorleest.  
Maar we beperken het geloop of wisseling van mensen voor de lezenaar zoveel mogelijk.  
 
-als het ritueel een kring van licht met 3 kaarsen wordt gebruikt, dan zitten de 2 mensen die 
een kaars aansteken namens de familie en eentje namens de vrienden vooraan. Hetzelfde 
geldt voor de mensen die een bijbellezing of een gedicht lezen. Staand voor de liturgische 
tafel is dat links op aangewezen plaatsen door de koster. De voorganger kan dan voldoende 
afstand nemen door te gaan staan of zitten ter hoogte of net achter het doophek.  
 
-voorkeur heeft om geen knielbank te gebruiken en de predikant de zegen op ruime afstand 
van het bruidspaar geeft.  Wil het bruidspaar wel gebruik maken van de knielbank dan zal ze 
zelf moeten knielen en ook weer opstaan. Voorganger blijft op 1 ½  meter afstand van het 
bankje.  
 
-voor het uitgaan geldt hetzelfde als bij binnenkomst. Er moet voldoende ruimte zijn voor 
het bruidspaar om naar buiten te lopen. Als er al erehagen zijn dan geldt ook daarvoor 1 ½ 
meter afstand tussen de mensen. 
 
-er is wel een ouderling van dienst aanwezig. 
 
 


