Trouwen
Hoe ziet de voorbereiding er uit?
Na de aanmelding omvat de voorbereiding van een kerkelijke huwelijk het
volgende:
- vaststellen van kerkplek, datum,
tijdstip en pastor;
- kennismakingsgesprek met de pastor;
- deelname aan de gezamenlijke
huwelijksvoorbereiding voor
bruidsparen (3 avonden);
- voorbereiding van de liturgische
viering met de pastor.
Na aanmelding ontvangt het bruidspaar
automatisch een uitnodiging voor de gezamenlijke huwelijksvoorbereiding.
Waar en wanneer vindt de voorbereiding plaats?
De gesprekken met de pastor vinden
plaats op een onderling af te spreken
plaats en tijdstip. De gezamenlijke huwelijksvoorbereiding met meerdere bruidsparen vindt plaats op 3 avonden in het vooren najaar. De locatie is oecumenisch
kerkelijk centrum Het Brandpunt,
Laan naar Emiclaer 101 te Amersfoort
telefoon 033 - 455 46 66.

Centraal secretariaat
Parochie O.L. Vrouw van Amersfoort
Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland
telefoon 033 - 489 35 99
website:
www.katholiekamersfoort.nl
email:
centraalsecretariaatOLVA@
katholiekamersfoort.nl

in de
Parochie O.L. Vrouw
van Amersfoort

Huwelijk

De voorbereiding van het kerkelijk huwelijk vraagt tijd en aandacht. Graag bieden
wij vanuit de Parochie Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort aan het bruidspaar de
concrete ondersteuning die nodig is om
tot een persoonlijke en waardevolle huwelijksviering te komen. Daarbij komt het
bruidspaar ook zelf in beeld. Want zoiets
als het “gemiddelde” bruidspaar bestaat
niet.
Ieder stel wordt gevormd door twee unieke personen met elk een volstrekt eigen
levensgeschiedenis. Ook kunnen de omstandigheden, waarin het bruidspaar zich
ten tijde van het huwelijk bevindt, sterk
uiteen lopen. Voor die gevarieerdheid en
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Het huwelijk is een feestelijk gebeuren,
waarbij twee mensen elkaar liefde, zorgzaamheid en trouw beloven. In de kerk
wordt het huwelijk gevierd als een sacrament, d.w.z. als een teken van Gods
liefde die zichtbaar wordt in het verbond
tussen bruid en bruidegom. Het huwelijk
staat daarmee in een eeuwenoude traditie van een gemeenschap van mensen
die geloven in Jezus. Het verhaal van zijn
leven, dood en verrijzenis verbindt alle
mensen die in Hem geloven. Dat verhaal
én de toekomstdromen en idealen van
het bruidspaar vormen de basis voor het
huwelijk in onze parochie.

voor het “eigene” van ieder bruidspaar
hebben wij aandacht. En wij nemen de
tijd om met hen samen te zoeken naar
een passende vorm. Een huwelijk in onze
parochie is maatwerk.

Vragen?
Misschien weten jullie als bruid en bruidegom nog niet zeker of een huwelijk in de
kerk iets voor jullie is. Misschien leven er
bij jullie vragen over wat er bij een kerkelijk huwelijk komt kijken. Deze brochure
probeert alvast een aantal antwoorden
te geven op veelgestelde vragen. Voor
andere of meer specifieke vragen kunnen
jullie altijd terecht bij het centraal secretariaat.
Vereisten voor een kerkelijk huwelijk?
Het huwelijk in de Rooms-katholieke kerk
is nadrukkelijk onderscheiden van het

burgerlijk huwelijk. Het kent een eigen regelgeving met bijbehorende formaliteiten.
In Nederland is het wettelijk verplicht om
eerst burgerlijk te trouwen voordat een
kerkelijk huwelijk mogelijk wordt.
Hier noemen wij twee zaken die belangrijk
zijn voor het kerkelijk huwelijk:
- het is nodig dat minstens één partner
katholiek gedoopt is;
- als één van de huwelijkspartners
eerder gehuwd is geweest, kan dat
een probleem vormen voor een nieuw
kerkelijk huwelijk. In dat geval is het
belangrijk om tijdig contact op te
nemen met de parochie. De pastor
zal dan de mogelijkheden onderzoeken.
Aanmelding?
Neem contact op met het centraal secretariaat zodra de gewenste huwelijksdatum
bekend is. Het secretariaat zal een aanvraagformulier toesturen. Na ontvangst
van het volledig ingevulde formulier zal de
voorbereiding in gang worden gezet. Het
adres van het centraal secretariaat staat
achter op deze brochure.
Kosten?
Aan de voorbereiding op het kerkelijk
huwelijk zijn geen kosten verbonden. Wel
vraagt de parochie van de bruidsparen
een vergoeding voor de huwelijksviering.
De hoogte van deze vergoeding wordt ieder jaar vastgesteld en bij de aanmelding
aangegeven.

