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 DOC.VII.
huwelijksformulier

Naam van het bisdom:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Het formulier wordt bewaard in de parochie waar het huwelijk gesloten wordt. 

i. algemene gegevens

1. Burgerlijk huwelijk -  Plaats (gemeente)  .......................................................................................................................................datum.........................................................................

2. Kerkelijk huwelijk - Plaats (gemeente) ....................................................................................................................... (deelgemeente).........................................................................

 Parochie ...................................................................................................................................................................................................................datum  .......................................................................

3. Gebedsoproep voor de huwenden in de thuisparochie(s) van de verloofden (datum) ....................................................................................................................

Bruidegom Bruid

4. Naam, voornaam 5. Naam, voornaam

6. Domicilie (straat/postcode/gemeente) 7. Domicilie (straat/postcode/gemeente)

Toekomstig adres (straat/postcode/gemeente)

8. Telefoon/GSM/e-mailadres 9. Telefoon/GSM/e-mailadres

10. Zoon van 11. Dochter van

12. Geboorteplaats en – datum 13. Geboorteplaats en – datum

Vrije status (status liber) - voor een lijst met huwelijksbeletselen zie los blad

14. Ongehuwd?   O ja   /   O nee 15. Ongehuwd?   O ja   /   O nee

16. Weduwnaar van (naam)........................................................................................... 17. Weduwe van (naam)...................................................................................................

 overleden op (datum) ..................................................................................................  overleden op (datum) ..................................................................................................

 Overlijdensattest       O toegekomen   /   O niet toegekomen  Overlijdensattest       O toegekomen   /   O niet toegekomen

18. Bent u vroeger reeds een kerkelijk of religieus huwelijk  
 aangegaan? O ja   /   O nee
 In welke kerk of christelijke gemeenschap  

of andere godsdienst?
 ...............................................................................................................................................

19. Bent u vroeger reeds een kerkelijk of religieus huwelijk  
aangegaan?       O ja   /   O nee
In welke kerk of christelijke gemeenschap  
of andere godsdienst?
 ...............................................................................................................................................

Neem bij een positief antwoord contact op met het bisdom Neem bij een positief antwoord contact op met het bisdom

20. Enkel burgerlijk gehuwd met (naam) ..........................................................

  ...............................................................................................................................................

plaats: .................................................................datum:  ...........................................

en van deze uit de echt gescheiden op datum:  .............................

Neem bij een positief antwoord contact op met het bisdom

21. Enkel burgerlijk gehuwd met (naam) ..........................................................

  ...............................................................................................................................................

plaats: .................................................................datum:  ...........................................

en van deze uit de echt gescheiden op datum:  .............................

Neem bij een positief antwoord contact op met het bisdom
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22. Indien positief beantwoord bij vraag 18 + 20  
voor een huwelijk: 

O  Dit huwelijk werd nietig verklaard     of

O  Dit huwelijk werd ontbonden

Door de beslissing van de kerkelijke rechtbank
te (plaats) .................................................................op (datum) .............................

23. Indien positief beantwoord bij vraag 19 + 21  
voor een huwelijk: 

O  Dit huwelijk werd nietig verklaard     of

O  Dit huwelijk werd ontbonden

Door de beslissing van de kerkelijke rechtbank
te (plaats) .................................................................op (datum) .............................

24. Zijn er andere huwelijksbeletselen? (1)  O ja   /   O nee 25. Zijn er andere huwelijksbeletselen? (1)   O ja   /   O nee

Neem bij een positief antwoord contact op met het bisdom Neem bij een positief antwoord contact op met het bisdom

Vrijheid van toestemming

26. Stemt u vrij toe in het huwelijk? ...................................................................... 27. Stemt u vrij toe in het huwelijk?  ....................................................................

28. Eventuele bemerkingen  ....................................................................................... 29. Eventuele bemerkingen  .......................................................................................

Bruidegom Bruid Ga verder bij

30. O katholiek gedoopt (2) O katholiek gedoopt II

31. O katholiek gedoopt O niet-katholiek gedoopt III

32. O niet-katholiek gedoopt O katholiek gedoopt III

33. O katholiek gedoopt O niet-gedoopt IV

34. O niet-gedoopt O katholiek gedoopt IV

ii. huwelijk tussen twee katholieken

Bruidegom Bruid

35. Doopsel ingeschreven in het register van de parochiekerk 
waar het huwelijk plaatsvindt onder het nummer:  

  ....................................... /  ...........................................

36. Doopsel ingeschreven in het register van de parochiekerk 
waar het huwelijk plaatsvindt onder het nummer:

  ....................................... /  ...........................................

37. Gedoopt in de kerk/kapel ............................................................................... 38. Gedoopt in de kerk/kapel ...............................................................................

 in de parochie ............................................................................................................  in de parochie ............................................................................................................

 te (gemeente & deelgemeente) ......................................................................

 ...............................................................................................................................................

 te (gemeente & deelgemeente) ......................................................................

 ...............................................................................................................................................

op (datum) ...................................................................................................................... op (datum) ......................................................................................................................

Doopbewijs    O toegekomen      O niet toegekomen Doopbewijs    O toegekomen      O niet toegekomen

39. Adres van de ouders ten tijde van het doopsel:
 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

40. Adres van de ouders ten tijde van het doopsel:
 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

41. Heeft de katholieke Kerk bij formele akte verlaten O ja/O nee 42. Heeft de katholieke Kerk bij formele akte verlaten O ja/O nee
Neem bij een positief antwoord contact op met het bisdom Neem bij een positief antwoord contact op met het bisdom

43. Gevormd in de parochie .................................................................................... 44. Gevormd in de parochie ....................................................................................

te (gemeente & deelgemeente) ......................................................................

 ...............................................................................................................................................

te (gemeente & deelgemeente) ......................................................................

 ...............................................................................................................................................

op (datum)  .................................................................................................................... op (datum)  ....................................................................................................................

Vormselbewijs        O toegekomen          O niet toegekomen Vormselbewijs        O toegekomen          O niet toegekomen

(1) Zie p. 14 punt 4

(2) Onder katholiek verstaat men: rooms-katholiek
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iii. huwelijk tussen een katholiek en een niet-katholiek gedoopte (mixta religio)

Katholieke partner Niet-katholieke partner

45. Doopsel ingeschreven in het register van de parochiekerk 
waar het huwelijk plaatsvindt onder het nummer:  

  ....................................... /  ...........................................

46. Gedoopt in (naam van het kerkgenootschap)

 ...............................................................................................................................................

47. Gedoopt in de kerk/kapel ............................................................................... 48. Gedoopt in de kerk/kapel ...............................................................................

 in de parochie ............................................................................................................  ...............................................................................................................................................

 te (gemeente & deelgemeente) ......................................................................

 ...............................................................................................................................................

 te (gemeente & deelgemeente) ......................................................................

 ...............................................................................................................................................

op (datum) ...................................................................................................................... op (datum) ......................................................................................................................

Doopbewijs         O toegekomen           O niet toegekomen Doopbewijs         O toegekomen           O niet toegekomen

49. Adres van de ouders ten tijde van het doopsel:

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

50. Adres van de ouders ten tijde van het doopsel:

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

51. Gevormd in de parochie .................................................................................... 52. Indien u burgerlijk gehuwd bent geweest,  
  was uw ex-partner gedoopt?  O ja / O nee

  Zo ja, in welke kerk of christelijke gemeenschap?

 ...............................................................................................................................................

te (gemeente & deelgemeente) ......................................................................

 ...............................................................................................................................................

op (datum)  ....................................................................................................................

Vormselbewijs         O toegekomen           O niet toegekomen Neem bij een positief antwoord contact op met het bisdom

iv. huwelijk tussen een katholiek en een niet-gedoopte (disparitas cultus)

Katholieke partner Niet-gedoopte partner

53. Doopsel ingeschreven in het register van de parochiekerk 
waar het huwelijk plaatsvindt onder het nummer:  

  ....................................... /  ...........................................

54. Belijdt u een godsdienst?  O ja / O nee

 Zo ja, welke?   .......................................................................................................

55. Gedoopt in de kerk/kapel ............................................................................... 56. Indien u burgerlijk gehuwd bent geweest,
 was uw ex-partner gedoopt?  O ja / O nee

 Zo ja, in welke kerk of christelijke gemeenschap?

 ...............................................................................................................................................

 Neem bij een positief antwoord contact op met het bisdom

 in de parochie ............................................................................................................

 te (gemeente & deelgemeente) ......................................................................

 ...............................................................................................................................................

op (datum) ......................................................................................................................

Doopbewijs         O toegekomen           O niet toegekomen

57. Adres van de ouders ten tijde van het doopsel:

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

59. Ruimte voor commentaar en advies ............................................................

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

60. Handtekening van de pastoor of zijn afgevaardigde

 ...............................................................................................................................................

61. Plaats en datum:  ......................................................................................................

62. Parochiezegel

58. Gevormd in de parochie ....................................................................................

te (gemeente & deelgemeente) ......................................................................

 ...............................................................................................................................................

op (datum)  ....................................................................................................................

Vormselbewijs         O toegekomen           O niet toegekomen
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v. delegatie, toestemming, dispensatie

63. Delegatie van de bevoegdheid om bij dit huwelijk te assisteren,  
te verlenen door de pastoor van de parochie waar het huwelijk gevierd wordt.

 Hierbij verleen ik aan (naam) ...............................................................................................................................................................................................................de bevoegdheid 
 om bij dit huwelijk te assisteren binnen de grenzen van mijn parochie (vgl. canon 1111)
 (plaats, datum, stempel, handtekening)

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

64. Toestemming om buiten de eigen parochie te trouwen, te verlenen door de pastoor van één van de verloofden.
 Hierbij geef ik aan de huwenden toestemming om buiten de eigen parochie te trouwen (vgl. canon 1115)
 (plaats, datum, stempel, handtekening)

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

65. Toestemming voor een huwelijk met een niet rooms-katholiek gedoopte (mixta religio) te verlenen door de plaatselijk ordinaris (3) 
van de katholieke partner (vgl. canon 134)

 Toestemming verleend voor een huwelijk met een niet rooms-katholiek gedoopte (vgl. canon 1125)
 Toestemming nr.: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

66. Dispensatie voor een huwelijk met een niet-gedoopte (disparitas cultus) te verlenen door de plaatselijk ordinaris (3)   
van de katholieke partner (vgl. canon 134)

 Dispensatie verleend voor een huwelijk met een niet-gedoopte (vgl. canon 1086)
 Disp. nr.:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

67. Dispensatie in de canonieke vorm (vgl. canon 1127)  
te verlenen door de plaatselijk ordinaris (3) van de katholieke partner (vgl. canon 134)

 Dispensatie verleend voor de canonieke vorm.
 Dit huwelijk wordt als dusdanig ingeschreven in het huwelijksregister
 Disp. nr.:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

68. Toestemming om een huwelijk in het buitenland te sluiten of te huwen met een persoon die in het buitenland woont 
te verlenen door de plaatselijk ordinaris (3) van de katholieke partner (vgl. canon 134)
Licentia matrimonium celebrandi extra patriam
Toestemming verleend aan het bruidspaar om in een ander land te trouwen 

Verklaring dat genoemde personen vrij zijn een huwelijk te sluiten
Vidimus documenta ex parte sponsi et sponsae et testamur in quantum scire possumus hanc partem/has partes liberam/
as esse ad matrimonium celebrandum
Ik heb de documenten van bruidegom en bruid gezien en bevestig dat zij vrij zijn om een huwelijk te sluiten

Licentia nr. : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voor 65 tot en met 68

Locus : (plaats) ..............................................................................................................................................................................  Dies : (datum) ...........................................................

Nomen ordinarii / delegati (Naam van de Ordinaris / door de bisschop gedelegeerde) : ........................................................................................................

Episcopus dioecesanus / vicarius generalis / vicarius episcopalis / delegatus episcopi

Nominis subscriptio (handtekening van de ordinaris / door de bisschop gedelegeerde):

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sigillum (stempel) :

(3) of vicaris-generaal, bisschoppelijke vicaris, de door de bisschop gedelegeerde.
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HET PASTORAAL GEDEELTE VAN HET HUWELIJKSDOSSIER

Bruidegom Bruid

Naam, voornaam Naam, voornaam

Trouwdatum  .............................................................................................................................. Plaats  .............................................................................................................................................

onderdeel a: voorbereiding en motivering van het huwelijk

1. Verhaal van het koppel 

De pastoor (1) ontvangt de huwenden hartelijk en neemt de tijd om kennis te maken. De achtergronden en leefsituaties van huwenden 
zijn vaak divers. Het is van belang om de huwenden open en respectvol te beluisteren. 
In het gesprek is er ook aandacht voor de huwelijksvoorbereiding die zij gaan volgen of die zij gevolgd hebben. (minstens drie 
vormingsmomenten).  Hij noteert de belangrijkste elementen. 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Motivering van het huwelijk

De pastoor kan de huwenden op weg zetten door hen een lijst met mogelijke beweegredenen voor te leggen en hen te vragen 
om elk individueel drie motivaties te kiezen die het meest aansluiten bij zijn / haar beleving (zie bijlage 1 keuzelijst met motieven). 
(de bijlagen dienen om aan de huwenden overhandigd te worden)
Vervolgens gaat de pastoor hierover in gesprek met de huwenden. Hij schrijft de belangrijkste elementen uit het gesprek hieronder neer. 

Waarom vind jij het waardevol om te huwen? 

Motivering van de bruid: ................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Motivering van de bruidegom: ..................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Waarom vind jij het waardevol om voor de Kerk te huwen?

Motivering van de bruid: ................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Motivering van de bruidegom: ..................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dit deel van het gesprek kan afgerond worden door te wijzen op gemeenschappelijke beweegredenen van de huwenden.

(1) Met pastoor bedoelen wij de pastoor of degene die de pastoor delegeert om te assisteren in de huwelijksviering.
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3. Ervaringen met geloof

De pastoor kan de huwenden eventueel enkele suggesties aanreiken om het gesprek over hun ervaringen met geloof op gang te 
brengen (zie bijlage 2 Ervaringen met geloof.). Hij schrijft de belangrijkste elementen uit het gesprek hieronder neer.

Welke ervaringen met christelijk geloof heb jij persoonlijk?

Motivering van de bruid: ................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Motivering van de bruidegom: ..................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Welke rol speelt het christelijk geloof in jullie relatie tot nu toe (in ervaringen, gesprekken, ontmoetingen, …)?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Samen gelovig op weg gaan

De pastoor kan nu verder ingaan op de vraag hoe zij als gehuwden samen gelovig op weg kunnen gaan. 
Hierbij komen ook hun contact(en) met andere gelovigen en hun betrokkenheid bij een kerkelijke geloofsgemeenschap ter sprake. 
Hij schrijft de belangrijkste elementen uit het gesprek hieronder neer.  

Hoe zouden jullie als gehuwden het christelijk geloof kunnen beleven en verdiepen? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wie of wat zou jullie hierbij kunnen helpen?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Huwelijk in een Eucharistieviering of in een Woord- en gebedsviering?

Verder in het gesprek wordt er overlegd over de vraag of het huwelijk zal gevierd worden in een Eucharistieviering of in een Woord- 
en gebedsviering. Beide zijn volwaardige vormen van het huwelijkssacrament.   
De pastoor schrijft hieronder de beweegredenen van de keuze. Normaal gesproken is er geen Eucharistieviering bij mixta religio 
of disparitas cultus.

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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onderdeel b: de eigenheid van het christelijk huwelijk

6. Waarde en betekenis van het christelijk huwelijk

Om het gesprek over de waarde en betekenis van het christelijk huwelijk in te leiden, vertrekt de pastoor van de vragen en het ja-
woord die ook tijdens de huwelijkssluiting aan bod zullen komen (zie bijlage 3 Ondervraging wederzijdse toelating).

BRUID BRUIDEGOM

Maak je de keuze om te huwen in volle vrijheid?

Beschouw je het huwelijk als een verbintenis voor het leven (tot de dood jullie scheidt)?

Beloof je je echtgeno(o)t(e) trouw te blijven in goede en kwade dagen? 

Beloof je blijvend werk te maken van jullie relatie  
zodat ze kan uitgroeien tot een liefdes- en levensgemeenschap?

Beloof je open te staan voor kinderen?

Beloof je de kinderen, die jullie worden toevertrouwd, 
te dopen en op te voeden in het christelijk geloof? 

Sta jij open voor de huwelijkszegen, waarin de Kerk bidt om de kracht  
van Gods Geest in jullie huwelijksverbond? 

Verklaring

De pastoor nodigt de huwenden uit om elk individueel de verklaring te lezen, waarna ze de tekst in het huwelijksdossier ondertekenen. 
Eventueel kan ook een extra document met dezelfde verklaring ondertekend en overhandigd worden (zie bijlage 4 verklaring).

Verklaring bij een huwelijk tussen twee katholiek gelovige partners

Nu ik een kerkelijk huwelijk verlang te sluiten, verklaar ik voor God en voor zijn Kerk dat ik de vragen uit het huwelijksdossier eerlijk 
beantwoord heb. Door mijn ja-woord beloof ik om trouw te blijven aan mijn man / vrouw en mij als een goede echtgenoot / echt-
genote in te zetten om ons huwelijk uit te bouwen tot een echte liefdes- en levensgemeenschap.  Ik beloof een goede vader / moeder 
te zijn voor de kinderen die ons werden of worden toevertrouwd, hen te laten dopen en hen op te voeden in het christelijk geloof. 

Handtekening van de bruid: Handtekening van de bruidegom:
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Verklaring bij een huwelijk als één van hen het rooms-katholiek geloof niet deelt 

Katholiek gelovige partner:
Ik verklaar voor God en zijn Kerk dat ik de vragen uit het huwelijksdossier eerlijk beantwoord heb. Door mijn ja-woord beloof ik om 
trouw te blijven aan mijn man / vrouw en mij als een goede echtgenoot / echtgenote in te zetten om ons huwelijk uit te bouwen tot een 
echte liefdes- en levensgemeenschap. Ik beloof ook om vanuit mijn geloof verder te getuigen. Ook beloof ik een goede  vader / moeder 
te zijn voor de kinderen die ons worden toevertrouwd, hen te laten dopen en hen op te voeden in het christelijk geloof. 

Handtekening:

Partner die het rooms-katholiek geloof niet deelt
Ik verklaar dat ik de vragen uit het huwelijksdossier eerlijk beantwoord heb.  Door mijn ja-woord beloof ik om trouw te blijven aan 
mijn man / vrouw en mij als een goede echtgenoot / echtgenote in te zetten om ons huwelijk uit te bouwen tot een echte liefdes- en 
levensgemeenschap. Ik beloof ook om de geloofsovertuiging en –beleving van mijn partner te respecteren. Ook beloof ik een 
goede vader / moeder te zijn voor de kinderen die ons worden toevertrouwd en te aanvaarden dat ze via mijn partner het christelijk 
geloof en de katholieke kerk leren kennen.  

Handtekening: 

7. Conclusie 

De pastoor schrijft hier steeds zijn conclusie en zijn persoonlijk aanvoelen bij de gesprekken neer.
Indien het vertrouwelijke informatie betreft kan de pastoor ervoor kiezen om deze info in gesloten omslag bij het huwelijksdossier 
te voegen.

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naam van de pastoor  .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Datum en handtekening: 

............................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................
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OM TE GEVEN AAN DE HUWENDEN

bijlage 1: keuzelijst met motieven

de motivering van het huwelijk 

Waarom vind jij het zo waardevol om voor de Kerk te huwen?

Hieronder vind je een keuzelijst met diverse beweegredenen om te huwen voor de Kerk. 
De bedoeling is dat je individueel drie motivaties kiest die het meest aansluiten bij jouw beleving.  
Ook jouw partner zal drie motivaties uitkiezen. 
De verschillende antwoorden zijn op zich niet juist of fout. Ze vormen een aanleiding om hierover samen in gesprek te gaan.    

Ik wil huwen voor de Kerk …

• omdat door de bloemen, de sfeer en de mooie plechtigheid alles veel ‘echter’ is dan op het gemeentehuis. 

• omdat ervoor kiezen om met elkaar door het leven te gaan een belangrijke stap is in onze relatie. 
 Kerkelijk huwen is een wijze om daar even bij stil te staan. 

• omdat ik op de ene of andere manier God en Jezus een plaats wil geven in ons leven als gehuwden. 

• omdat dat in onze familie de gewoonte is. Mijn ouders en/of grootouders zouden teleurgesteld zijn als ik niet in de kerk zou trouwen.

• omdat de christelijke waarden voor mij zinvol zijn en ik daarnaar wil trachten te leven.

• omdat ik weet dat dit belangrijk is voor mijn partner. Ik wil dit doen voor hem / haar. 

• omdat ik in God geloof. Voor mij is het vanzelfsprekend dat ik voor de kerk trouw.

• omdat ik geloof dat er toch ‘iets meer’ is, een kracht, die onze liefde ondersteunt en laat open bloeien.

• omdat ik wil dat God getuige is van ons ja – woord en ons Zijn Liefdeskracht schenkt.  
Die Liefde wil ik graag uitstralen naar mijn partner en naar alle mensen die wij ontmoeten.

• omdat dit ook een feest is voor onze hele vriendenkring.

• omdat dit ook een feest is voor de parochiegemeenschap waartoe ik behoor. 

• omdat ik trouwen voor de kerk definitiever vind dan trouwen voor de wet.

• omdat ik onze kinderen een veilig nest wil geven.

• omdat we nu reeds enkele jaren samen zijn en ik met het kerkelijk huwelijk een nieuw elan en een nieuwe diepte wil geven  
aan onze relatie. 

• omdat je dan Gods zegen over je huwelijk krijgt. Ik vind Gods bescherming belangrijk, want je weet niet wat de toekomst brengt.

• omdat het kerkelijk huwelijk ons sterker met elkaar verbindt, ook als het moeilijker gaat.  
Burgerlijk huwen is voor mij enkel een papier, dat vlug verscheurd is. 

• omdat ik de liefde van mijn partner als een geschenk ervaar. We maken het niet allemaal zelf, het overstijgt ons.

• omdat ik het belangrijk vind dat we onze trouwbelofte uitspreken in aanwezigheid van onze familie en vrienden.  
Je wordt dan als koppel erkend en gesteund door iedereen die erbij aanwezig is. 

• Omdat ik geloof dat onze verbondenheid beeld is van de liefde van Christus en zijn Kerk in een  onverbreekbare gave…

Vrij naar ‘Waarom? Daarom …’ in ILSE CORNU, Gezocht: liefdesrelatie met toekomst, inspiratie voor de goede en kwade dagen, 
Halewijn, Antwerpen, 2003, p. 99-100. 
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bijlage 2 : ervaringen met geloof

enkele gespreksvragen   

De pastoor kan de onderstaande vragen in het gesprek aan bod brengen. 

Hoe heb jij de voorbereiding en het ontvangen van de sacramenten (eerste communie, vormsel) ervaren?

• Welke ervaringen heb jij met doopvieringen, huwelijksvieringen, … die je mocht meemaken? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Ga jij soms naar de kerk? Waarom? Waarom niet? Welke ervaringen heb jij met het deelnemen aan Eucharistievieringen?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Hoe heb jij de godsdienstlessen ervaren die je volgde?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Heb je af en toe gesprekken over geloof?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Heb je ervaring met het lezen of bekijken van boeken of websites die betrekking hebben met het geloof?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Wat zijn je ervaringen met geloof in de media / publieke opinie?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Neem je soms deel aan activiteiten in de parochie, … ?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Ben je lid (geweest) van een christelijke jeugdbeweging, … ?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Is er iemand in je familie of vriendenkring die je erg waardeert en die gelovig is?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Bid jij? Voor wie of wat? Regelmatig?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Heb je contact met andere gelovige gezinnen of koppels? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Wordt er bij jou thuis een kerststal geplaatst tijdens de kerstperiode? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Hangt er een kruisbeeld in je (ouderlijk) huis?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• …
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bijlage 3 : ondervraging en de wederzijdse toestemming

Uit de Orde van dienst voor de huwelijksliturgie:

Ondervraging:

Elke vraag wordt door het bruidspaar beantwoord met hun ja-woord. 

• Zijt gij uit vrije wil en met de volle instemming van uw hart naar hier gekomen om met elkaar te trouwen?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Zijt gij bereid als gehuwden elkaar lief te hebben en te waarderen al de dagen van uw leven?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Zijt gij bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden, hen in uw liefde te laten delen en hen in de geest van Christus 
en zijn kerk op te voeden? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wederzijdse toestemming:

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N.,
ik wil uw man / vrouw zijn
en ik beloof u trouw te blijven
in goede en kwade dagen,
in armoede en rijkdom,
in ziekte en gezondheid.
Ik wil
u liefhebben en waarderen
al de dagen van mijn leven. 

Wie woorden zoekt om over de waarde en betekenis van het christelijk huwelijk te spreken, kan zich laten inspireren door: 

• Paus Franciscus Apostolische exhortatie, Amoris Laetitia, Halewijn, 2015. 

• Interdiocesane Dienst Gezinspastoraal, Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven. Het sacrament van het 
huwelijk in het leven van elke dag, Leuven, augustus 2011. 
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bijlage 4 : verklaring bij ons kerkelijk huwelijk

Wij verklaren voor God en zijn Kerk dat wij het huwelijk beschouwen 

als een verbintenis voor het leven.

Door ons ja-woord beloven wij om in goede en kwade dagen 

trouw te blijven aan elkaar 

en ons in te zetten om ons huwelijk uit te bouwen 

tot een echte liefdes- en levensgemeenschap.

Wij staan open voor kinderen 

en zijn bereid het geloof te beleven en te delen met elkaar en 

met onze kinderen.

Handtekening van de bruid Handtekening van de bruidegom

..................................................................................................................   ...........................................................................................................................

Stempel van de parochie      

Datum en handtekening van de pastoor

..................................................................................................................
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toestemming verwerking persoonsgegevens en privacyverklaring

Conform de privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van 
zijn persoonsgegevens in een bestand. 

De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden.
De belanghebbende heeft steeds het recht heb om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

A) Onze persoonsgegevens mogen verwerkt worden in een bestand met het doel dit huwelijk mogelijk te maken. 

 O Akkoord

B) Wij stemmen ermee in, dat onze naam gepubliceerd wordt in publicaties of op de website van de parochie, het parochieblad,  
Kerk & Leven enz. naar aanleiding van ons kerkelijk huwelijk. 

 O akkoord   /   O niet akkoord   

C) Wij geven toestemming tot het maken en gebruiken van foto’s en beeldfragmenten in publicaties of op websites van de parochie,  
het parochieblad, Kerk & Leven enz. naar aanleiding van ons huwelijk.

 O akkoord   /   O niet akkoord   

Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd.

 O akkoord   /   O niet akkoord   

Gedaan te (plaats) ......................................................................................................................................................................op (datum) .......................................................................................

Handtekeningen, voorafgegaan door met de hand geschreven vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’

Handtekening van de bruid Handtekening van de bruidegom

..................................................................................................................   ...........................................................................................................................
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1. Afspraken betreffende het huwelijksformulier

1. Het invullen van het dossier gebeurt door de pastoor van één van de huwenden.  
Het pastoraal gedeelte kan ook gebeuren door degene die het huwelijk inzegent.

2. De aanvragen voor doopsel en vormsel gebeuren door de pastoor, dus niet door de verloofden zelf.

3. De toestemming om een huwelijk te vieren in een andere parochie wordt gegeven door de pastoor van één van de verloofden.

4. De delegatie om bij een huwelijk te assisteren wordt gegeven door de pastoor van de parochie waar het huwelijk gevierd wordt. 

5. De toestemming om met een niet–katholiek gedoopte te huwen, de dispensatie voor een huwelijk met een niet-gedoopte, de dis-
pensatie in de canonieke vorm, de toestemming om in het buitenland te huwen moeten worden aangevraagd bij de plaatselijke 
ordinarius (de bisschop of zijn gedelegeerde).

6. Het huwelijksformulier wordt bezorgd aan de pastoor van de parochie waar het huwelijk wordt ingezegend vooraleer het  
huwelijk plaatsvindt.

7. Tijdens of direct na de huwelijksviering wordt het huwelijksregister getekend door degene die het inzegent, door de gehuwden en 
de getuigen.

8. De pastoor (of degene die hij daartoe delegeert) van de parochie waar het huwelijk plaats vond, stuurt een bevestiging  
van het huwelijk naar de parochie waar de doop van de huwenden plaats vond.

9. Na het huwelijk wordt het huwelijksdossier bewaard in de parochie waar het huwelijk plaats vond.

2. Bijzondere toestemmingen voorafgaand aan de huwelijksinzegening

 Can. 1071 § 1 Een geval van noodzaak uitgezonderd, mag iemand zonder verlof van de plaatselijke Ordinaris niet assisteren bij: 

1. een huwelijk van zwervers;

2. een huwelijk dat volgens de burgerlijke wet niet erkend of gesloten kan worden;

3. een huwelijk van degene die ten aanzien van een andere partij of van kinderen gehouden is door natuurlijke verplichtingen,  
voortvloeiend uit een voorafgaande verbintenis;

4. een huwelijk van degene die op publiek gekende wijze het katholieke geloof verworpen heeft;

5. een huwelijk van degene die door een censuur getroffen is;

6. een huwelijk van een minderjarig kind, wanneer de ouders niet op de hoogte zijn of wanneer zij op redelijke gronden ertegen zijn;

7. een huwelijk, te sluiten door middel van een gevolmachtigde, waarover in can. 1105

Neem in al deze gevallen contact op met het bisdom.

3. Vrije status van de huwenden

 Het is belangrijk om uit te maken of één van de partners of beiden niet door een voorafgaande huwelijksband verhinderd zijn om te 
huwen. Ook een niet-kerkelijk huwelijk kan in bepaalde gevallen een geldige verbintenis zijn. De burgerlijke scheiding maakt nog 
niet kerkelijk vrij. Neem daarom in ieder geval contact op met het bisdom zodat het huwelijk geldig gesloten kan worden.

4. Lijst van huwelijksbeletselen

 Bij huwelijksbeletselen moet gedacht worden aan: het niet-voldoen aan de minimumleeftijd (c. 1083), de voorafgaande en blijvende 
impotentie tot geslachtsgemeenschap (c. 1084), een bestaande huwelijksband (c. 1085), huwelijk tussen een katholiek en een  
niet-gedoopte (disparitas cultus  - c. 1086), het ontvangen hebben van heilige wijdingen (c. 1087), het gebonden zijn door een 
publieke gelofte afgelegd in een religieus instituut (c. 1088), ontvoering (c. 1089), het doden van een huwelijkspartner met het doel 
zelf met de weduwe/weduwnaar te trouwen (c. 1090), bloedverwantschap (c. 1091), aanverwantschap (c. 1092),  
het beletsel van publieke eerbaarheid (c. 1093), wettelijke verwantschap voortvloeiend uit adoptie (c. 1094). 


