
Op weg naar het 

kerkelijk huwelijk

Infofolder
huwelijksvoorbereiding

De voorbereiding vindt
plaats op vrijdagavond,
van 20.00 tot 22.00 uur,
en gaat door in de
ontmoetingsruimte van
de St-Antoniuskerk
(Armand Reusensplein,
Brasschaat).

Reeks 1: 
14 en 21 september 2018 

 
Reeks 2: 

11 en 18 januari 2019 
 

Reeks 3: 
17 en 24 mei 2019

Gelieve jullie minstens
één week van tevoren in
te schrijven via: 

Je vragen kan je ook via
dit e-mailadres stellen.

michelbaert@outlook.com

Pastorale Eenheid 
HH. Jacobus & Antonius 
(Kapellen-Brasschaat)

Kerkstraat 2, 2950 Kapellen 
03 6646426 

jacobusenantonius@gmail.com 
www.jacobusenantonius.be

Christen zijn; nooit te oud!

Heb jij interesse in een
kennismaking of verdieping in het
christelijk geloof? Heb je zelf nooit
het sacrament van het doopsel, de
eerste communie of het vormsel

ontvangen en verlang je hier meer
informatie over? Dat kan! Elke
mens legt immers een andere

geloofsweg af. Vragen hierover kan
je stellen via het opgegeven  

e-mailadres of op de
voorbereidingsavonden zelf. 



Wie,  
wanneer,  
waar?
Een team van
begeleiders zal met
jullie gedurende twee
avonden op weg gaan. 

De voorbereiding van
de huwelijksviering
gebeurt in samenspraak
met de voorganger.

Als gelovigen weten en ervaren 

w ij  dat God de bron van Liefde 

is .  Hij  schept de mens naar Zijn 

beeld ,  waardoor w ij  mogen 

delen in Zijn liefde .

Als kerkgemeenschap w illen 

w ij  ons steentje bijdragen om 

dit unieke gebeuren te 

onderbouwen .  Want weinig 

beslissingen worden zo 

definitief en voor het leven 

genomen .  “Wij w illen er z ijn 

voor jullie”  om deze stap 

grondig voor te bereiden .

Beste huwelijkskandidaten,

Jullie kiezen heel bewust voor een
kerkelijk huwelijk, omdat het een
meerwaarde biedt aan jullie
relatie. Liefde, in de volste
betekenis van het woord, wordt
bevestigd in jullie belofte: “jij mag
een leven lang mijn partner zijn,
jij alleen en voor altijd”. Deze
trouw heeft voedsel nodig.

Huwelijksvoorbereiding

Trouwen; er komt heel wat bij kijken.
Vanzelfsprekend, want het is een
belangrijk moment, waarin jullie echt
willen investeren. Niet alleen
financieel of met tijd, maar
misschien nog het meest in
vertrouwen, in hoop en in liefde. 
Want daar draait het toch om.  

Wij mogen deze liefde waar maken.
Eenheid en verbondenheid in
goede en minder goede dagen,
kinderen die de liefde bevestigen
en een gezin waar jullie samen
helemaal thuis mogen zijn… 
Een droom die elke dag meer waar
wordt…

Wat maakt het trouwen voor de
kerk zo bijzonder? Wat geeft aan
jullie liefde een goddelijk karakter?
De gelovige touch zal van jullie
viering, van jullie relatie en van
jullie trouw een uniek gebeuren
maken, ja enig. “Ik zal er zijn voor
jou” is de warmste betekenis van
Gods naam. “Ik zal er zijn voor jou”
is de diepste kracht van jullie
belofte.

Samen denken we na en
gaan we in gesprek over de
volgende thema's: christen-
zijn vandaag en het christelijk

huwelijks- en gezinsleven.


