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Protocol Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten van de Hervormde Gemeente en de 
Protestantse Gemeente te Wijk bij Duurstede 
 
De Kerkenraden van de Hervormde Gemeente en de Protestantse Gemeente hebben de Grote Kerk en 
zalen van de Open Hof zo ingericht dat bezoekers daar veilig kunnen samenkomen.  
 
Om het voor iedereen een veilige plaats te laten zijn, hebben wij van alle bezoekers ook medewerking 
nodig. ALLEEN SAMEN kunnen wij zorgen voor een veilige plek om elkaar te ontmoeten en samen te 
vieren. In dit protocol wordt op hoofdlijnen aangegeven wat wij van U als bezoeker verwachten: 
 
Zowel de Hervormde gemeente als de Protestantse gemeente blijven de kerkdiensten filmen en online 
uitzenden. Als u deelneemt aan een kerkdienst geeft u toestemming om te worden gefilmd en dat 
opnamen daarvan online worden uitgezonden en op internet worden geplaatst. 
 
Behoort u tot een risicogroep zoals aangegeven door het RIVM (bijv. 70plus of met onderliggend 
lijden, waardoor u kwetsbaar bent), dan geven we u mee goed bij uzelf te overwegen of het 
verstandig is naar de Grote Kerk te komen. Als u ervoor kiest de kerkdienst thuis te volgen, hebben we 
daarvoor alle begrip. 
 
Het belangrijkste om verspreiding van het virus te voorkómen, is risico’s te vermijden. Voor de andere 
bezoekers van de kerkelijke gebouwen kunt u een bron van besmetting zijn als u koorts heeft, 
verkouden bent of hoest. Blijf dan gewoon thuis. En mocht u ‒ eenmaal binnen ‒ onverhoopt toch 
moeten hoesten of niesen, dan geldt weer: in uw elleboog. 
 
Door uw handen te desinfecteren voordat u naar binnen gaat, voorkomt u dat virussen die onbedoeld 
op uw handen zitten, andere bezoekers besmetten. De middelen staan daarvoor klaar. 
 
Er is één ingang (Peperstraat); volg bij binnenkomst de looproutes en de aanwijzingen van de 
begroeter, koster en/of coördinatoren. 
 
Houd er rekening mee dat de garderobes buiten gebruik zijn en dat het de bedoeling is zo min 
mogelijk gebruik te maken van het toilet – al breekt (hoge) nood wetten. 
 
Houd anderhalve meter afstand in acht, niet alleen als u door de kerk loopt, maar ook als u 
plaatsneemt op een stoel of in een bank. 
 
Er is één uitgang (Peperstraat); volg bij vertrek de aanwijzingen van de begroeter, coördinatoren 
en/of predikant. 
 
Bij een kerkdienst worden maximaal 100 bezoekers toegelaten. U hoeft zich vooraf niet voor een plek 
aan te melden, maar helaas geldt wel: vol is vol. De dienst is dan alsnog thuis online te volgen of later 
te zien. Zingen tijdens de kerkdienst is niet toegestaan. 
 
In de Open Hof is per zaal aangegeven wat de maximale bezetting is. 
 


