
1. Avonden voor huwenden 
In twee avonden voor huwenden, die in de parochie Sint-Niklaas worden ingericht,  willen wij  enkele 
aspecten van het huwelijk aanreiken vanuit een eigentijdse, christelijke visie. 
Deze gespreksavonden gaan door bij een ontvangend gezin waar in beperkte groep wordt 
uitgewisseld, vertrekkende vanuit jullie ervaringen en verwachtingen. 
Het is een hulp om verder naar het engagement van het huwelijk toe te groeien. 

Inhoud van de avonden 

1. Groeien in relatie: een speelse aanpak 

Deze avond praten we – via een spelvorm – onder meer over: 
relaties (met familie en vrienden); communicatie en conflicten; engagement; seksualiteit; kinderen. 
Het is een gezellige en deugddoende avond waarbij iedereen zich kan herkennen in de verhalen van 
de andere. 
2. Mag het ietsje meer zijn? (over het christelijk huwelijk) 

Op deze tweede avond willen wij samen zoeken hoe een kerkelijke huwelijksviering jullie 
huwelijksdag maar ook jullie verdere samenleven als man en vrouw rijker en dieper maakt.  
Er worden tevens tips gegeven voor de inhoud en de structuur van jullie viering.  
(Dus wacht nog even om jullie viering uit te werken.) 
 

Data van de avonden (telkens van 20u tot ca. 22u) 

Op het inschrijvingsformulier vind je welke reeksen nog beschikbaar zijn. 

• Reeks 1: maandagen 5 en 12 september 2022  

• Reeks 2: donderdagen 19 en 26 januari 2023 

• Reeks 3: zaterdagen 28 januari en 4februari 2023 

• Reeks 4: zaterdagen 11 en 18 maart 2023 

• Reeks 5: dinsdagen 18 en 25 april 2023 

• Reeks 6: dinsdagen 30 mei en 6 juni 2023 

Plaats 

De avonden gaan door bij één van deze ontvangende gezinnen 

• Tom en Femke Vercauteren– Pauwels 

• Pieter en Karin Lauwers – Geerts 

• Gorik en Goedele Hageman – Laenens 
In de week voorafgaand aan de eerste avond ontvangen jullie een herinneringsmail van het 
ontvangend gezin met verdere informatie (o.a. met het adres waar jullie verwacht worden.) 

Prijs 

€ 10 per koppel storten op rekening: ‘Huwelijksvoorbereiding’: BE79 7370 3957 5033 (KREDBEBB) 

2. Parochiemoment 
We verwachten ook dat jullie minstens één parochiemoment bijwonen. 
Dit kan een eucharistieviering zijn in de gemeenschap waar jullie huwen, of een bijeenkomst van 
Gezinswerking Centrum of een Taizéviering. 
Mogelijke data en info vinden jullie terug op het inschrijvingsformulier. 


