
 

 

Inschrijvingsstrook 
 

Namen van het koppel 

 Man: 
 

 Vrouw:  
 

Adres: 
 

 

Tel/gsm: 
 

e-mail: 
 

Huwelijksdatum:  
 

Parochie (viering):  
 
schrijven in  

voor de huwelijksvoorbereidingsdag van 

17 maart 2019 en storten vóór 1 maart 35,00 € 

per koppel (broodjesmaaltijd, koffie, dranken en 

werkmap inbegrepen) op rekeningnummer 

(IBAN) : 

 

BE21 7390 1395 8503 van  

Katia Leconte  

Anzegemsesteenweg 59 

9770 Kruishoutem 

 

… samen naar de Valentijnsviering komen 

op 9 feb. ‘19 om 18:00 uur in de St. Bavokerk te 

Zingem voor iedereen die gaat trouwen of reeds 

getrouwd is om er : 

 samen even stil te staan bij onze relatie 

 anderen te ontmoeten die gaan trouwen of 

hun trouwbelofte willen vernieuwen in het 

licht van hun huwelijkskaars 

 na de viering in een gezellige sfeer te 

genieten van een aangeboden hapje en 

glaasje (in de kerk, rond 19:00 uur). 

 

Jullie gaan trouwen ! 
 
 

 
 

 

De dekenale werkgroep 
van regio Oudenaarde 

nodigt jullie van harte uit 
op de 

 

 

op zondag 17 maart 2019 
 

start: 09:15 u 

einde: 16:30 u 
 

Plaats: Walburgacentrum, 

Zakske 2, 9700 Oudenaarde 



 

 

 je houdt van elkaar 
 

 je wil investeren in je relatie 

een leven lang 
 

  je woont samen en wil nu de 

stap zetten te trouwen 
 

  je wil voor de Kerk trouwen 
 

  je wil een diepere zin geven 

aan je trouwbelofte 
 
Met de huwelijksviering 

als leidraad krijgen jullie 

via vragen en werktijden 

de kans aan jullie  

toekomstproject 

richting te geven. 

 

Het is een doe-dag waar 

voornamelijk in koppel gewerkt 

wordt en vrijblijvend van gedachte 

gewisseld wordt in groep. 

 

We eindigen de dag met een 

gebedsmoment. 

Kennismaking en inschrijving op 9 februari 2019 

in de Valentijnsviering om 18:00 uur in de St. 

Bavokerk te Zingem met aansluitend hapje en 

glaasje. 

 
 

 
 

Ik hou van iets in jou 

wat alleen ik heb ontdekt: 

je ware zelf, die verder reikt 

dan je wereldse zelf 

die anderen kennen en bewonderen, 

een "zelf" speciaal voor mij, 

die nooit kan veranderen, 

één waarvan ik altijd 

zal blijven houden. 
(Guy de Maupassant) 
 

Inschrijvingen: 
(uiterlijk tegen 1 maart 2019) 
 
On-line :  

https://goo.gl/forms/X4isEQsi9C5UPDui1 
 
e-mail :  hvbkru@googlegroups.com 
 
tel. : 0473-84 66 69 (Jolien Berlamont) 
 
 

Werkgroep 
 
Renaud & Martine Gillon-de Vreese 
 gillon.devreese@gmail.com 
 
Bart & Katia Leconte-Leconte 
 fam.leconte@live.be 
 
Kenny & Jolien Van Heuverswijn-Berlamont 
 jolienberlamont@hotmail.com 
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