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Trouwen voor de kerk.  
Wie durft? 

Durven jullie?  
Proficiat! 

... een sprong in het onbekende wagen 
met die ene andere? 

... met elkaar een levenslang  

liefdesengagement aangaan? 

... Gods zegen vragen over jullie relatie? 

... hopen op Gods nabijheid en genade? 

... als gehuwden zelf die genade zijn voor  

 anderen? 

Maar daar begin je toch niet onvoorbe-
reid aan? Daarvoor neem je toch een 
aanloop? 

 

Want... 

... waarom kies je voor elkaar?  

… welke toekomst heb je samen voor 
ogen? 

... waarom kies je voor een kerkelijk  

 huwelijk? 

... en wat heeft God daarmee te maken? 

HUWELIJKSAANKONDIGING 
Ongeveer een maand voor de huwe-

lijksdatum geven jullie in een kort 
ritueel op het einde van de zondags-
eucharistie aan dat jullie  kerkelijk 
huwen. De concrete datum wordt in 
overleg afgesproken. 

 

PASTORAAL GESPREK 
De datum hiervoor wordt in overleg 
met de pastoor  of een door de pas-

toor gedelegeerde voorganger afge-
sproken. Twee artikels uit het Maga-
zine ‘Samen door het leven’ en het 
pastoraal gedeelte van  het huwe-
lijksdossier zijn de basis voor dit ge-

sprek. 



KERKELIJK HUWELIJK AANVRAGEN: STAP VOOR STAP 

DATUM EN UUR VASTLEGGEN 
De aanvraag van het sacrament van 

het huwelijk gebeurt bij de pastoor 
(gegevens zie keerzijde). 
 

INFOMOMENT  
Wat betekent het als je kiest voor 
een kerkelijk huwelijk? Tijdens deze 
namiddag willen wij samen zoeken hoe 
deze kerkelijke huwelijksviering jullie 
huwelijksdag maar ook jullie verdere 

samenleven als man en vrouw rijker en 
dieper maakt. Er worden tevens tips 
gegeven over de inhoud en structuur 
van jullie viering. 
 

Wanneer en waar? 
1. zondag 13 januari 2019  
of 
2. zondag 20 januari 2019 
telkens om 14.30 uur in het parochie-

huis Pastorijstraat 3 te Ertvelde. 
 

GROEIEN IN RELATIE 
Wie kerkelijk huwt, gaat ook met God 

op weg. We nodigen jullie uit om ge-
meenschap te vormen in de eucharis-
tie. Aansluitend staan we samen stil 
bij volgende vragen. Hoe komt een Bij-
beltekst ook vandaag tot leven en hoe 

kan Gods woord ons raken? Wat bete-

kent  het sacrament van het huwelijk voor 
onze relatie? Welke plaats kunnen God en 
geloof innemen in het samen leven van elke 

dag? Tijdens deze twee momenten wisselen 
we, op een ongedwongen manier, uit vanuit 
concrete verhalen en getuigenissen. We ein-
digen de bijeenkomsten met een aperitief. 
 

Wanneer en waar? 
Jullie hebben de vrije keuze uit twee iden-
tieke bijeenkomsten 
1) voor de eerste bijeenkomst 

a. zondag 3 februari 2019 van 10 tot 13 

uur in de kerk van Assenede  
b. zondag 10 februari 2019 van 9.30 tot 

12.30 uur in de kerk van Evergem-
centrum 

2) voor de tweede bijeenkomst 

a. zondag 10 maart 2019 van 10 tot 13 
uur in de kerk van Assenede 

b. zondag 17 maart 2019 van 9.30 tot 
12.30 uur in de kerk van Evergem-
centrum 

 

Bijdrage in de kosten voor deze samenkom-
sten bedraagt 10 euro per koppel te betalen 
bij inschrijving op rekeningnummer BE54 
7360 4204 3197 van de parochie in Assene-

de-Evergem-Zelzate, Pastorijstraat 3 Ert-
velde, met vermelding ‘groeien in relatie + 
naam’.  Inschrijven: digitaal via de website 
of via mail aan parochie.as.ev.ze@gmail.com. 

KENNISMAKING MET DE GE-
MEENSCHAP EN HET GEBED 
De kerkgemeenschap bidt voor de 
koppels die zich voorbereiden op het 
sacrament van het huwelijk. Elke eer-
ste zondag van de maand is er een ge-

bedsintentie voor jullie en alle jonge 
gezinnen. We willen jullie uitdrukkelijk 
uitnodigen voor deze viering.   
Eveneens willen we jullie uitdrukkelijk 
uitnodigen voor de viering van Witte 

Donderdag, de start van het paastrid-
duüm, op weg naar Pasen. 
Tijd maken voor het gebed en viering 
in gemeenschap kan ook ons gebedsle-
ven thuis stimuleren. 

 
VERZOENING 
De liefde tussen mensen wordt erva-

ren in de weg van vergeving en verzoe-
ning die ze gaan. Jaarlijks ter voorbe-
reiding op het Paasfeest worden alle 
christenen uitgenodigd zich te verzoe-
nen met God en met elkaar.  

Voor de koppels die  huwen voorzien 
we een bijzondere viering met cate-
chese vrijdag 29 maart 2019 om 19 
uur in de kerk van Ertvelde. 

 

 


