
 

 

Een interactieve relatievormingsdag, waar 

er voornamelijk in koppel gewerkt wordt 

en vrijblijvend van gedachte gewisseld in 

kleine groepen. Dit onder de begeleiding 

van drie koppels uit de werkgroep 

huwelijks-vorming van het dekenaat. 

Wanneer: Zondag 6 maart, 

begint om 09u15, 

eindigt om 16u30. 

Waar: P.O.C. De Kepper 

Kerkhofweg 4, 

9770 Kruishoutem. 

Met de huwelijksviering als leidraad 

krijgen jullie via vragen en opdrachten de 

kans aan jullie toekomstproject richting te 

geven. De dag eindigt met een gebeds-

moment. 

Een broodjesmaaltijd, koffie, dranken en 

de werkmap zijn inbegrepen in het 

inschrijvingsgeld van 35,00 €. 

Zie keerzijde voor de inschrijving. 

 

   

  

  

  

  

  

…samen naar de Valentijnsviering komen 

op 12 feb. ‘22 om 17.00 uur in de St.-

Walburgakerk te Oudenaarde 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. 

 

Jullie gaan trouwen ! 
 

 
 

De dekenale werkgroep 

van regio Oudenaarde 

presenteert 
 

 

1. De vormingsavonden 
Gedurende twee of meer avonden samen met 

een huwelijkscatechist(e) in gesprek over 

thema’s als liefde, vergeving, trouw en 

vruchtbaarheid. Ten huize van, in een 

gemoedelijke en vertrouwelijke sfeer. 

2. De doe-dag met andere koppels 
Met de huwelijksviering als leidraad krijgen jullie 

via vragen en opdrachten de kans aan jullie 

toekomst-project richting te geven. Onder 

begeleiding van de koppels van de werkgroep. 



 

 

Gedurende twee of meer avonden samen 

met een huwelijkscatechist(e) in gesprek 

over thema’s als liefde, vergeving, trouw 

en vruchtbaarheid. We doen dat aan de 

hand van een beproefde methode 

uitgewerkt door het bisdom Gent. Voor 

elk van de thema’s vertrekken we vanuit 

jullie eigen ervaringen als koppel, 

waarover we in gesprek gaan. 

Bij elk thema hoort ook een Bijbeltekst, 

die een eigen licht werpt op onze eigen 

ervaringen. Ten slotte bekijken we hoe 

het thema ook in de teksten van de 

huwelijksliturgie aan bod komt. Deze 

bijeenkomsten gebeuren ten huize van, in 

een gemoedelijke en vertrouwelijke sfeer.  

Inschrijvingen: 
Contacteer Nadine Thienpont  
(parochie assistent) 0476-52 91 74 

 

 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 

 
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: 
Vermeld uw naam en 
voornaam alsook die 
van uw partner, een 
telefoonnummer en 
een e-mailadres. 
 

On-line :  
https://forms.gle/8EqTCVq35LpVexp66 
 

e-mail :  hvbkru@googlegroups.com 
 

tel. : 0473-84 66 69 (Jolien Berlamont) 
 

De inschrijving wordt bevestigd eens het bedrag 

van 35,00 € is gestort op volgende rekening: 

BE21 7390 1395 8503 van Katia Leconte  

Anzegemsesteenweg 59, 9770 Kruishoutem. 
 

Graag inschrijven vóór 20 februari 2022. 

 

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 

https://forms.gle/8EqTCVq35LpVexp66
mailto:hvbkru@googlegroups.com?subject=Inschrijving%20huwelijksvoorbereidingsdag%202022
tel:+32-473-84-66-69
mailto:gillon.devreese@gmail.com?subject=Info%20over%20de%20huwelijksvoorbereiding
mailto:fam.leconte@live.be?subject=Info%20over%20de%20huwelijksvoorbereiding
mailto:jolienberlamont@hotmail.com?subject=Info%20over%20de%20huwelijksvoorbereiding
https://forms.gle/8EqTCVq35LpVexp66

