HUWELIJK

Thans zijn er meerdere manieren om het samenleven met je partner te organiseren.
Trouwen is vandaag allesbehalve vanzelfsprekend… meer nog, de vaststelling dat
een aanzienlijk aantal huwelijken spaak lopen, schrikt af.
Het vraagt moed, geloof en inzet om je leven te delen met één partner.
Het huwelijk is een veeleisend engagement en het is een opgave om het gegeven
jawoord elke dag opnieuw waar te maken.
Huwen is meer dan een liefdesrelatie aangaan… partners zijn overtuigd dat hun
onderlinge liefde zo sterk is dat ze zich voor altijd aan elkaar kunnen hechten.
Een huwelijk is een engagement waarbij man en vrouw beloven elkaar lief te hebben
en te waarderen alle dagen van hun leven.
Wat de toekomst brengt weet niemand… maar ze beloven wel dat ze in alle
omstandigheden op elkaar kunnen rekenen. Dat blijft een risico.
Niemand kan verzekeren dat ze daarin zullen slagen… maar hun vertrouwen in elkaar
is zo groot dat ze het toch wagen om die stap te zetten.
En waarom dan voor de kerk?
Ook een kerkelijk huwelijk is geen garantie op een huwelijksleven zonder stormen en
mogelijke schipbreuken.
Toch beschouwen de meeste koppels die voor de kerk huwen dit - nog meer dan in
andere relatievormen - als een engagementsverklaring waarbij een man en een
vrouw zich aan elkaar schenken en beloven elkaar lief te hebben en te waarderen
voor de rest van hun leven.
Trouwen voor de kerk is ook geen privé-zaak… het is een publiek en sociaal
engagement. De gelovige gemeenschap engageert zich op haar beurt het nieuwe
koppel te steunen om hun jawoord te realiseren.
Veelgestelde vragen
In welke kerk huwen??
Jullie kiezen zelf in welke kerk je wenst te huwen.

Hoe kies ik een datum?
Het huwelijk vindt normaal plaats op een zaterdag of een weekdag.
In Vlaanderen worden op zon- en feestdagen geen huwelijken ingezegend.
Ongeveer een jaar voor de geplande datum begin je aan de voorbereiding van je
huwelijk.

Wat kost een kerkelijk huwelijk?
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Wie om 10.00 uur huwt of in de namiddag betaalt 275 €.
Een huwelijk om 10.30u. of 11u. kost 365 €
Wie zegent het huwelijk in?
De pastoor van je parochie is de voorganger in de huwelijksviering.
Ook kan een bevriend priester of diaken je huwelijk inzegenen.
Hiervoor spreken jullie af met de pastoor.

Hoe ziet de viering eruit?
De huwelijksinzegening gebeurt meestal tijdens een eucharistieviering.
Jullie kunnen ook kiezen om te huwen tijdens een gebedsdienst omdat partners
bijvoorbeeld verschillen in geloofsbeleving en kerkpraktijk, of omdat jullie zelf of je
familie en vrienden niet vertrouwd zijn met het vieren van de eucharistie.
De keuze voor de ene of de andere vorm maak je in overleg met de pastoor.

Ikzelf ben katholiek maar mijn toekomstige partner is dat niet.
Kunnen we kerkelijk trouwen?
Ja dat kan.
Als je toekomstige echtgenoot/echtgenote bijvoorbeeld protestant is, dan is hij/zij
uiteraard een christen en is er geen enkel probleem.
Is je toekomstige niet gelovig of niet christelijk, dan kan een kerkelijk huwelijk ook.
Alleen moet de niet gelovige of anders gelovige partner beloven zijn of haar
toekomstige toe te laten zijn/haar katholiek geloof verder te belijden en dat hij/zij
ook hun kinderen kan laten dopen en in de geest van het evangelie opvoeden.

Is er ruimte voor persoonlijke accenten?
Verschillende elementen in de viering kunnen in overleg gekozen worden.
Bijvoorbeeld de Bijbellezingen, liederen en muziek, de voorbeden, een huwelijkskaars
enz. Spreek ook tijdig met de voorganger af over wie voor zang en muziek in staat.
Overloop een maand voor de viering samen met de voorganger de definitieve versie
van je huwelijksviering en laat de boekjes pas daarna drukken.
Hoe kies ik goede teksten?
Kies Bijbelteksten die jullie aanspreken en iets voor jullie betekenen.
Op de website van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal vind je
voorbeelden: gezinspastoraal.be (bijbelteksten voor huwelijksviering).
Hoeveel getuigen zijn er?
Alle aanwezigen zijn getuigen van jullie ja-woord.
In hun naam kiezen jullie twee getuigen die samen met jullie en de voorganger het
officiële huwelijks register ondertekenen.
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Zij kunnen zowel familieleden zijn als vrienden en zijn niet noodzakelijk dezelfde als
op het burgerlijk huwelijk.

Hoe regel ik de praktische afspraken voor de aankleding van de viering?
Over bloemen, voorbehouden plaatsen, muziek, de kerk schikking en dergelijke
overleg je met de plaatselijke verantwoordelijke.

Met wie neem ik contact?
De contactpersoon hangt af van de kerk waar u wenst te trouwen:
Voor de Onze-Lieve-Vrouwparochie in Nieuwpoort-Stad is dat E.H. Walter Viane.
Voor Nieuwpoort-Bad (Sint-Bernardusparochie), Ramskapelle (SintLaurentiusparochie) en Sint-Joris (Sint-Georgiusparochie) is dat E.H. Albert Devloo.

Zie contactgegevens onder Contact > Vragen
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