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TROUWEN IN DE KERK

WAT MOETEN WIJ VOORAF REGELEN

DE HUWELIJKSDIENST

Trouwen in de kerk is niet vanzelfsprekend; dat
mag een weloverwogen besluit zijn. Wil je daar
meer van weten, zoek of vraag dan eens naar het
huwelijksformulier en lees dat eens door. Als je
meer over de kerkelijke achtergrond wilt weten, kun
je natuurlijk contact opnemen met je dominee of
wijkouderling voor meer informatie.

Plan vroegtijdig een datum met je predikant en de
commissie van beheer, zodat je weet of het gebouw
beschikbaar is.

Belangrijk is de fotograaf goed te instrueren. Er zijn
geen officiële richtlijnen maar fotograferen tijdens
de preek of onder het bidden vinden wij niet gepast.
Laat de fotograaf dit voor de dienst nog even met de
dominee doornemen.

Bij een kerkelijke huwelijksbevestiging komt nogal
wat kijken! Allicht kunnen zaken worden vergeten.
Als dat gebeurt dan kan dat erg vervelend zijn.
Deze folder is ervoor bedoeld om jullie te helpen bij
de voorbereidingen van jullie trouwdienst.

HOE BEGINT HET ALLEMAAL?
Plan eerst vroegtijdig een datum. Neem contact
op met de dominee om die datum te overleggen
en informeer bij de Commissie van Beheer of het
gebouw beschikbaar is, het kan namelijk zijn dat het
al gereserveerd is.
Het is ook bij ons gebruikelijk dat je formeel
toestemming vraagt aan de kerkenraad, zij zijn dan
ook gelijk op de hoogte van jullie voornemen om te
gaan trouwen. Daarvoor is een vroegtijdig contact
met de dominee of je wijkouderling van belang. Die
kunnen je daarin verder begeleiden.

Regel ook bijtijds de muzikale begeleiding van de
dienst – muziekgroep en/of organist.
De predikant zal een afspraak met je maken voor één
of meerdere huwelijksgesprekken.
De liturgie stel je samen met de predikant. Het is
daarom heel goed om zelf vast na te denken over
je trouwtekst, maar ook over mogelijk te zingen
liederen, de vormgeving van de dienst en de rol van
ouders of anderen.
De predikant zorgt er voor dat de huwelijksliturgie op
papier wordt gezet. Als je dat zelf wilt verzorgen is dat
ook goed. Normaal gesproken zijn de kosten van het
drukwerk voor de kerk. Bij bijzondere wensen kan het
voor eigen rekening zijn.
Zowel de kerkenraad, de predikant als de wijkouderlingen stellen het op prijs een huwelijkskaart te
ontvangen
Bij je huwelijksbevestiging ontvang je een
huwelijksbijbel. Overleg tijdig met je predikant (of
wijkouderling) op welke vertaling jullie prijsstellen.
Wil je voor in de kerk een bloemstuk dan moet je hier
zelf zorg voor dragen

Het is de bedoeling dat de fotograaf de foto’s neemt,
daar is deze voor aangesteld.
Probeer zoveel mogelijk te beperken dat andere
mensen foto’s nemen. Dit leidt af!
Je kunt mensen hier op wijzen door het bijvoorbeeld
in de liturgie te zetten of bij gebruik van de beamer
het daarop te projecteren.
Voor de dienst zijn wederzijdse ouders van harte
welkom in de consistorie.
Vlak voor de dienst zal de wijkouderling de Here God
een zegen vragen over de dienst.
Het is gebruikelijk dat er een collecte wordt
gehouden. Dat kan voor de kerk zijn maar ook voor
een diaconaal doel. Overleg dit met de predikant
(of de betrokken wijkouderling). Naast de diaconale
collecte verwachten we als kerk dan wel een bijdrage
van het huwelijkspaar voor de kosten die we als kerk
maken.

WAT VERDER NOG GOED IS OM TE WETEN
Je huwelijksvoltrekking wordt op de 2 zondagen
voorafgaand aan de gemeente bekend gemaakt.
Als je vragen hebt, bereid deze voor en breng ze
gerust in bij de predikant of wijkouderling.
Graag wensen we jullie, samen met je familie en
vrienden, een goede voorbereiding en een fijne en
gezegende dag toe !

