
Behoed de liefde

der geliefden,

Gij die weet 

hoe broos en bijna niets

twee mensen zijn.

Geef hen de tijd 

elkaar te kennen 

en te troosten,

blaas hun hartstocht aan,

maak hen geduldig 

en oneindig lief

Huub Oosterhuis

B I S D O M  H A S S E LT

dienst gezinspastoraal: Els Agten
els.agten@bisdomhasselt.be

dekenaat Tongeren: Kris Buckinx 

kris.buckinx@telenet.be

0486 77 95 22

https://dekenaattongeren.be

Kerk van Hoeselt centrum: 

Dorpstraat HOESELT

op zaterdag 11 februari 2023

van 14.00 tot 16.30

Graag een seintje op voorhand bij 

Kris Buckinx

Kinderopvang nodig ? 

Geef aantal en leeftijd van de 

kinderen door.

WA A R , H O E  I N S C H R I J V E N

We maken er graag samen met 

jullie werk van!

UITNODIGING

TROUWEN 
VOOR DE KERK



Hallo,

jullie hebben contact met ons genomen 

met de vraag om te trouwen voor de kerk. 

We zijn blij met jullie keuze en willen graag 

met jullie meestappen tot die grote dag en 

wellicht ook nog daarna.

Allerlei vragen flitsen door jullie hoofd. 

Hoe beginnen we aan een viering? Hebben 

we zelf de kans om een eigen inbreng te 

doen? Kan er ook iets met muziek, met 

eigen teksten, met inbreng van 

familieleden? En misschien nog wel het 

belangrijkste … hoe kunnen we de droom, 

de diepe wens die we als koppel koesteren 

in een persoonlijke, feestelijke, maar toch 

ook spiritueel sterke viering gieten ?

Al deze vragen willen we ter sprake 

brengen op onze vormings! en 

ontmoetingsnamiddag.

U I T N O D I G I N G  V O R M I N G S -  E N  O N T M O E T I N G S N A M I D D A G

De pastoraal verantwoordelijken van het dekenaat TONGEREN in samenwerking met de dienst 

Gezinspastoraal van het bisdom Hasselt nodigen koppels met trouwplannen uit voor een samenkomst 

op zaterdagnamiddag 11 februari 2023 om 14.00 uur in de kerk van HOESELT centrum.

EEN TRAJECT DOOR HET KERKGEBOUW

In verschillende stappen enkele belangrijke vragen ter sprake 

brengen. Wat is dat ‘trouwen voor de kerk’? Willen we dat 

samen? … of meer om iemand plezier te doen.? Heeft God iets 

te maken met onze plannen? Willen we graag kinderen … en 

willen we hen gelovig opvoeden? En nog vele andere vragen …

VOORAL DE UITWISSELING ALS KOPPEL VAN BELANG

Jullie hebben allicht over vele dingen samen gesproken, maar 

we denken dat er vragen zijn die ook best besproken worden 

voor die grote dag. Waar kan je toekomstige ‘echt’ van leven en 

waar heeft hij of zij moeite mee? Waar wordt hij of zij “warm’ 

van, enthousiast? Spreek er over!

PRAKTISCHE INFO OM AAN DE SLAG TE GAAN

Waar vinden we zinvol materiaal voor een viering?

Is er een evangelieverhaal dat ons als koppel dierbaar is? 

En vele andere praktische en minder praktische vragen kunnen 

ter sprake komen.

Malesuada eleifend, tortor 

molestie, a a vel et


