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Gang van zaken rondom Huwelijksdienst    

 

Bij aanvraag huwelijksbevestiging 

 Uiterlijk een half jaar van tevoren wordt de aanvraag voor de huwelijksbevestiging bij 

scriba of predikant gedaan. 

 In de huwelijksdienst, onder verantwoordelijkheid van wijk 1 Oost, gaat in principe de 

eigen predikant voor. Hier kan van afgeweken worden wanneer een familielid predikant is 

in de PKN, of in een van de kerken waarmee kanselruil mogelijk is én met wie wij, 

vanwege de identiteit van onze wijkgemeente, ons verbonden weten. 

 In vacaturetijd zal er in overleg met de kerkenraad gezocht worden naar een voorganger. 

 Na aanvraag huwelijksbevestiging volgt er een huwelijksgesprek met de predikant. 

 

Predikant bespreekt bij huwelijksgesprek met bruidspaar: 

 De achtergrond en inhoud van het christelijke huwelijk, waarbij ook de aanbeveling tot 

het volgen van huwelijkscatechese aan de orde komt. 

 Locatie: men kan gratis gebruik maken van Nieuwe Kerk, Oude Kerk en De Parel. Datum 

en tijd afstemmen met koster c.q. beheerder gebouw. Externe locatie is prima (wel in 

overleg). Dit moet men zelf regelen en afstemmen. Dit is ook op eigen kosten.    

 Zelf organist vragen is geen probleem, anders regelt de kerk een organist. Wel 

afstemmen dat bij zelf regelen organist dit op eigen kosten is. 

 In de huwelijksdienst zingen wij alleen psalmen. Desgewenst kan er voorafgaande aan 

de huwelijksdienst één of twee vrije liederen gezongen worden. Dit dienen dan wel 

Bijbelgetrouwe liederen te zijn. 

 In de huwelijksdienst worden de psalmen in principe - evenals in de ‘gewone’ diensten 

van wijk 1 Oost, isoritmisch gezongen.   

 Liturgie: te verzorgen door het bruidspaar, wel in overleg c.q. na vrijgave proefdruk 

 Collecte: in de dienst is 1 collecte met vaste bestemming eredienst (= onkosten) die dus 

naar de kerk gaat. Er is geen ruimte voor een extra collecte met een eigen bestemming. 

 Foto’s: Tot het moment van votum en groet is er ruimte om foto’s te maken. 

 Beeldopname via internet: In overleg met het videoteam kan er gezorgd worden dat de 

dienst thuis te horen en te zien is via internet. Deze opname kan later ook opgevraagd 

worden bij het videoteam.  

 


