Protestantse Gemeente Wijhe
PROTOCOL VOOR BEGRAFENISSEN VANUIT DE NICOLAASKERK
-een voorgesprek met de familie kan thuis plaatsvinden als de 1 ½ meter afstand wordt
gewaarborgd. Anders wordt uitgeweken naar ’t Langhuus of de kerk in de zomerperiode.
-de familie moet altijd worden gevraagd of ze een opname willen via
www.kerkdienstgemist.nl. en of dat voor iedereen zichtbaar mag zijn of voor mensen die
met een bepaalde inlogcode werken.
-de dienst is onder verantwoording van de kerkenraad en een ouderling van dienst,
contactpersoon of buurtwerker is aanwezig. Vanwege de krappe ruimte in de garfkamer zal
er geen consistoriegebed zijn.
-als de voorgeschreven 1 ½ meter in acht wordt genomen dan kunnen er 75 mensen in de
Nicolaaskerk. Dat is inclusief de voorganger, ouderling van dienst, koster en andere
medewerkers. Echtparen en gezinnen mogen naast elkaar zitten. Dit moet duidelijk worden
gecommuniceerd door de uitvaartleider en voorganger met de familie.
-van te voren worden de namen en familieverbanden van de aanwezigen doorgeven aan de
voorganger en de koster.
-gemeenteleden kunnen niet spontaan naar een begrafenis komen.
-bij meer dan 30 personen is het van belang dat naast de koster en begrafenisondernemer
minimaal een coördinator aanwezig is om mensen de plaats te wijzen, dit afhankelijk van het
aantal aanwezigen.
-is iemand verkouden, heeft koorts of griep verschijnselen, dan blijft die persoon thuis.
-er moet voldoende ruimte zijn om binnen te dragen. Het is praktisch dat dit als eerste
gebeurt. Daarna heeft de koster de mogelijkheid om eventueel de stoelen anders neer te
zetten. Daarna gaan de overige aanwezigen naar hun plaats.
-bij de statafel, zowel in de hal als de kerk, staat een flacon gel om handen schoon te
maken.
-jassen hangt men niet aan de kapstok, maar over de stoel.
-er is geen gemeentezang. Naast YouTube nummers, die de familie zelf aandraagt, kan
gebruik gemaakt worden, naast het orgel, van een muziekinstrument. Of van 1 of 2

voorzangers die 1 ½ meter uit elkaar staan en er moet 5 meter afstand zijn tussen de
zangrichting en de aanwezigen. Dat betekent dat de voorzangers net onder het orgel staan,
tegen de koffiehoek aan en ze zingen richting koor.
-op de liturgische tafel staat een mandje, daarin liggen schoonmaakdoekjes. De voorganger
veegt de lezenaar en microfoon schoon, nadat iemand van de aanwezigen iets heeft
gelezen/gesproken.
-de mensen die lezen of een kaars aansteken zitten in de buurt van de liturgische tafel. De
voorganger houdt in de gaten waar deze mensen zitten, zodat de voorganger voldoende
afstand kan nemen door links of rechts van de preekstoel net achter het doophek te gaan
staan.
-we beperken het aantal aan te steken kaarsen/waxinekaarsjes door familieleden. De
Paaskaars kan aan het begin van de viering worden aangestoken door iemand van de familie.
Eventueel kan er dan nog een enkele kaars of enkele waxinekaarsjes worden aangestoken
door een kind, kleinkind en/of achterkleinkind.
-de opzet van de orde van dienst kan worden verruimd en daarmee ook de duur van de
dienst tot maximaal een uur.
-voor verdere informatie zie ook het protocol kerkdiensten Nicolaaskerk en het
gebruikersplan.
-wat betreft een begrafenis vanuit ’t Langhuus hanteren we dezelfde regels en het daarbij
behorende gebruikersplan.

