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Veel meisjes dromen ervan: hun trouwdag. Heel de dag rond paraderen in een mooie witte 
prinsessenjurk en trouwen met hun prince charming. Tijdens het plannen alles tot in de puntjes 
uitgewerkt; helemaal klaar voor die grote dag. Niks dat dit nog in de weg zit. Helaas liep dat voor 
Willemijn en Gert-Jan, en vele andere bruidsparen, anders. Vanwege de coronamaatregelen kon hun 
grote dag niet doorgaan zoals gepland. 

Willemijn en Gert-Jan leerden elkaar kennen in januari 2017, tijdens een gezellig avondje. Gert-Jan 
liet Willemijn schrikken en zo raakten ze aan de praat. Sindsdien bleef dit contact en kregen ze 
verkering. In juli 2018 ging Gert-Jan op één knie en is het stel verloofd. Ze begonnen met het plannen 
van hun datum, locatie, ringen, enzovoorts. 

 

Deze planning werd in de war gegooid door het coronavirus. Dit was wel even slikken voor hen. “Half 
maart werd duidelijk dat we onze planning moesten gaan omgooien. Ik heb alles gepland en bedacht 
en nu moet dat ineens om. Dat vond ik erg vervelend en wilde ik niet echt over nadenken.” 
Uiteindelijk kiezen ze ervoor om op hun trouwdag,  in mei, wel voor de wet te trouwen en de 
kerkdienst en receptie uit te stellen tot oktober dit jaar. “Ondanks dat we de hele planning moesten 
omgooien, verliep de trouwdag redelijk relaxed en hoe we het verder gepland hadden. Na het 
burgerlijk huwelijk in het gemeentehuis hebben ze buiten op het plein bij het Gemeentehuis nog een 
ererondje gelopen.” Inmiddels waren familie, vrienden en nieuwsgierige Hardinxvelders aangekomen 
om het bruidspaar te feliciteren en toch aanwezig te zijn bij dit moment. “Het was heel erg leuk en 
hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen hun best doen voor je”, vertelt Willemijn. 

Ondanks dat we de hele planning moesten omgooien, verliep de trouwdag redelijk 
relaxed en hoe we het verder gepland hadden. 



 

Het was heel erg leuk en hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen hun best 
doen voor je.   

Willemijn had er bewust voor gekozen om haar trouwjurk die dag nog niet te dragen. “Hier heb ik 
twee redenen voor. Eén grote reden was, dat toen de maatregelen verteld werden, alles een beetje 
op slot ging. Winkels mochten in principe open blijven, maar de bruidswinkel waar ik mijn jurk 
gekocht had, sloot.” Hierdoor zou haar jurk nog niet klaar zijn voor haar pasafspraak. “Daarom heb ik 
toen gezegd tegen de bruidsmodezaak dat, nu ze toch al in allerlei maatwerk gaan denken, eerst de 
meiden maar helpen die echt nu nog trouwen en later niks meer hebben, dan komt die van mij in 
oktober wel.” De tweede reden was dat ze nu geen kerkdienst zouden hebben, en ze het mooi vindt 
om daar haar trouwjurk bij te dragen. Dus kocht ze een andere mooie jurk. “Achteraf zeg ik, nu heb ik 
twee keer de kans om een leuke jurk aan te trekken. Trek ik nu zo’n jurk aan voor dat kleine uurtje 
dat je hem aan hebt?” Wanneer ze in oktober nog in de kerk een zegen vragen en een receptie 
geven, trekt ze wel haar trouwjurk aan. 

Achteraf zeg ik, nu heb ik twee keer de kans om een leuke jurk aan te trekken. 

 



De reden dat ze nu niet nog een dienst hebben gehad in de kerk, is omdat je rond die tijd nog maar 
met maximaal 30 personen bij elkaar kunt komen. “Ik vond het heel lastig, want in eerste instantie 
dacht ik; ik vind niet dat je je huwelijk kan beginnen zonder de zegen van de Heere. Toen heb ik 
contact gehad met dominee Van de Voorde over hoe daar mee om te gaan. De dominee legde ook 
uit dat wanneer je voor de wet trouwt, het een instelling is die je vanuit de overheid verplicht bent te 
doen. Door aan die overheid te gehoorzamen, doe je dat ook aan God. Als je met de juiste intenties 
trouwt, mag je er ook zeker van zijn dat die zegen gegeven wordt en dat het niet afhangt van het 
gebouw.” Daarnaast vonden Willemijn en Gert-Jan het ook belangrijk om de kerkdienst met hun 
gasten te beleven. “Je mag maar met 30 personen in de kerk komen, daar moet je de dominee, 
koster, organist, ouderling diaken etc. nog afhalen. Dan zouden we precies uitkomen op de gezinnen, 
maar zonder grootouders. We zeiden ook tegen elkaar, dan heb je toch nog net niks.” 

Als je met de juiste intenties trouwt, mag je er ook zeker van zijn dat die zegen 
gegeven wordt en dat het niet afhangt van het gebouw. 

De kerkdienst speelt een belangrijke rol voor het bruidspaar en dat wilden ze ook graag met hun 
dierbaren vieren. Ze zagen het ook als een kans om mensen weer naar de kerk te krijgen en te laten 
zien wat voor rol God speelt in hun leven en huwelijk. “Juist met die mensen die je heel de dag hebt 
uitgenodigd heb je logischer wijze een goede band. Daar zitten er ook een aantal tussen die niet 
meer naar de kerk gaan of nog nooit zijn geweest. Wij zeiden ook van je weet ook niet wat je met 
zo’n kerkdienst uit mag dragen. Wij willen wel laten zien dat God in ons huwelijk betrokken wordt en 
dat doe je op je trouwdag juist heel duidelijk door te laten zien dat je naar de kerk gaat.” 

  

Wij willen wel laten zien dat God in ons huwelijk betrokken wordt. 

Als ze terugkijkt op hoe de dag is verlopen, is Willemijn tevreden over hun keuzes. “Ik kijk er echt wel 
met een goed gevoel op terug. Ik ben blij dat we getrouwd zijn en nu lekker in ons huisje kunnen 
gaan wonen. Nu hebben we ook nog iets om naar uit te kijken in oktober.” 


