
Infobrochure huwelijk 

 
Een huwelijk kan plaatsvinden op gelijk welke dag, met uitzondering van  
zon- en feestdagen, tussen 12:00 en 16:00 uur, in de volgende kerken: 
 

CATHARINAPAROCHIE 
Sint-Rombout 
Sint-Pieter-en-Paul 
Sint-Katelijne  
H. Kruis 
O.-L.-Vrouw van Bijstand Walem 
LIEVE VROUWEPAROCHIE 
O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle 
O.-L.-Vrouw van Hanswijk 
Sint-Lambertus Muizen  
Sint-Niklaas Leest 
Sint-Amandus Heffen 
EMMAÜSPAROCHIE 
Sint-Jan Berchmans 
Sint-Jozef Coloma 
Sint-Martinus Hombeek  

Een kerkelijk huwelijk moet een 6-tal maanden voor de voorziene 
huwelijksdatum aangevraagd worden bij: 

pastoraal.contact.mechelen@skynet.be 
tel. 015/27.19.90 

of in de brievenbus op volgend adres: 
Pastoraal Contact 
Kanunnik De Deckerstraat 48 
2800 Mechelen   
 
met vermelding van: 
- datum en uur van de plechtigheid 
- naam en voornaam van bruid en bruidegom, adres, telefoonnummer,  

e-mailadres. 

De priester of diaken die uw huwelijk zal inzegenen, zal contact met u opnemen 
voor het samen vormgeven van uw huwelijksviering. 

Huwelijkskandidaten die een huwelijk met een niet- of andersgelovige willen 
aangaan, kunnen dit vooraf met pastoor Filip Hacour bespreken. 
Contact: telefonisch: 0494/83.46.49, of per e-mail: filip.hacour@gmail.com 

 

 

 

 

 



Priester-voorganger 

Er wordt een voorganger aangesteld, maar de huwelijkspartners kunnen ook 
kiezen voor een bevriend priester of diaken. In dit geval moeten zij wel – en dit 
reeds bij de aanvraag - zijn naam bekendmaken. 

 Liturgische teksten 

Deze worden samen met de voorganger besproken. Hij kan een aantal teksten 
aanreiken.  

 Muzikale omlijsting 

Er kan beroep gedaan worden op een organist, eigen aan de kerk. In dit geval 
kan door het huwelijkspaar best met deze persoonlijk afgesproken worden, voor 
wat de muziek betreft. Zijn telefoonnummer is te verkrijgen op het secretariaat. 

Een andere muzikale omlijsting is ook mogelijk, mits afspraak (is er een installatie 
aanwezig in de kerk, wie zal deze bedienen…) 

 Bloemen 

“Overdaad schaadt” is ook hier van toepassing, maar het is wel feestelijk om bvb. 
op en/of vóór het altaar bloemen te plaatsen, eventueel ook de lezenaar en de 
stoelen aan de middengang te versieren.  
Vraag ook even aan de verantwoordelijke in de kerk of de aangebrachte 
versiering mag blijven of moet weggenomen worden. 

 Rijst, bloemblaadjes, enz. 

Het is niet toegelaten om rijst, bloemblaadjes, papieren hartjes… te strooien aan 
de ingang of in de kerk. Waarom niet, zult u allicht denken. Het zou niet de eerste 
maal zijn dat iemand uitschuift op rijst en het lokt bovendien duiven en andere 
vogels. Bloemen of papieren hartjes is mooi, zolang het weer droog blijft, maar 
achteraf wordt dat een vuile smurrie die opgeruimd moet worden. 

 Fotograferen  

Fotograferen mag uiteraard, maar enige discretie is hier wel geboden. Wij vragen 
de fotografen om NIET te fotograferen tijdens de homilie en de consecratie en 
zich niet op het hoogkoor te begeven. 

 Rode loper 

Voor het uitrollen van de rode loper kan in sommige kerken een vergoeding 
gevraagd worden. U kunt hiervoor het secretariaat contacteren op het 
telefoonnummer van het Pastoraal Contact: 015 271990. 



Financiële vergoeding 

Het tarief is € 300. 

Dit officiële forfaitair bedrag - dat jaarlijks aanpasbaar is en opgelegd wordt door 
het bisdom - dekt de kosten voor de priester-voorganger, het bisdom, koster, 
organist, onderhoud en verwarming van de kerk. 

Ongeveer twee maanden vóór het huwelijk gaat u hiervoor een factuur 
krijgen. 

 

Nog enkele praktische zaken 

Vergeet a.u.b. niet volgende zaken mee te brengen naar de huwelijksviering: 

- trouwboekje, 

- trouwringen, 

- (eventueel) boekje van de viering. 


