Momenten van
huwelijksvoorbereiding
voor het werkjaar 201
2017
Aalst:
Donderdagen 9 en 16 februari 2017 – 20u tot 22
22u30
of
Dinsdagen 9 mei en 16 mei 2017 - 20u tot 22u30
u30
Plaats: ‘De Mantel van St.-Maarten’ St.-Martensplein
Martensplein 4, Aalst
Bijdrage (incl. drankje, werkboekje, … ) € 10,- per koppel
(mag ter plaatse betaald worden)
Erpe-Mere:
Zondag 19 februari 2017 van 9u tot 16u
Plaats: Sint-Paulus
Paulus bekeringkerk Ottergem, nadien in het
Buurthuis, Rijkhofstraat 40, Ottergem
Bijdrage (incl. maaltijd, werkmateriaal, …) € 20,- per koppel
Wens je meer informatie?
Neem gerust contact op met:
Voor Aalst:
Ann De Vuyst - parochieassistente:- 053 83 55 96
scheerlinck.devuyst@telenet.be
Emiel en Lutgarde Vinck – 053 21 30 47
emiel.vinck@telenet.be
Voor Erpe-Mere:
Wouter en Greet De Vos-Suys – 054 51 85 00 –
wouter_devos@hotmail.com
Johan en Katrien Eeman-De Feyter – 054 24 02 87
katrien_defeyter@yahoo.com

DEKENAAT AALST
HUWELIJKSVOORBEREIDING
2017
201

INSCHRIJVINGSSTROOK
Wij zijn
Naam: ................................................……..
Adres: .....................................................………
................................................................……..
Telefoon: .................................................……..
e-mail: .................................................……..
en
Naam: ....................................................……...
Adres: .....................................................……...
.............................................................….……..
Telefoon: ............................................…………..
e-mail: .................................................……..
Wij huwen op …… /…… / 2017
in de parochie ….................................…………..
te …….................................................…………
Wij komen naar de voorbereiding in Aalst:
O Donderdagen 9 en 16 februari 2017
O Dinsdagen 9 mei en 16 mei 2017
(Gelieve de dagen van jullie keuze aan te kruisen.)
Dan stuur je deze inschrijvingstrook naar:
Ann De Vuyst, Magerstraat 95, 9420 Mere
of per mail naar: scheerlinck.devuyst@telenet.be
Wij komen naar de voorbereiding in Erpe-Mere
(Kerk en buurthuis Ottergem)
O

TROUWEN voor de Kerk.
Wie durft ?
…
…
…
…
…

een sprong in het onbekende wagen met die ene andere ?
met elkaar een levenslang liefdesengagement aangaan ?
Gods zegen vragen over zijn relatie ?
hopen op Gods nabijheid en genade ?
als gehuwden zelf die genade zijn voor anderen ?

Ja ? Proficiat !
Maar daar begin je er toch niet onvoorbereid aan ?
Daarvoor neem je toch een aanloop ?

Want …
…
…
…
…

waarom kies je voor elkaar ?
welke toekomst heb je samen voor ogen ?
waarom kies je voor een kerkelijk huwelijk ?
en wat heeft God daarmee te maken ?

Je komt het te weten …
… door een open gesprek tussen de deelnemende koppels;
… door getuigenissen van ‘ervaren’ echtparen over de
gelovige betekenis van hun huwelijk;
… door het anders belichten en bevragen van diepere
thema’s als vertrouwen, verlangen en geloof;
… door momenten van bezinning en passende rituelen
om het wonder van de liefde tussen man en vrouw
aanwezig te stellen.

Zondag 19 februari 2017

Dan stuur je deze inschrijvingsstrook naar:
Pastoor Jan Coppens, Meredorp 5, 9420 Mere

Zo’n huwelijksvoorbereiding biedt jullie de kans om de
diepere betekenis van jullie keuze te ontdekken, om er
‘meer in te zien’, ook meer in elkaar.

