Algemene inleiding
Wanneer twee mensen voor zichzelf besloten hebben hun huwelijk te laten inzegenen in de kerk van
Christus, dan wordt de wens daartoe ingegeven door een verlangen hun relatie te verdiepen door voor
God en de kerkgemeenschap elkaar trouw te beloven. Die belofte wil men doen in een feestelijke viering,
waarin aan elkaar het sacrament van het huwelijk wordt toegediend.
Deze brochure heeft tot doel een informatiebron te zijn bij het regelen van het voorgenomen huwelijk in
één van de parochiekernen van de parochie H. Maria Sterre der Zee en geeft daartoe op overzichtelijke
wijze een aantal aandachtspunten weer, die de uiteindelijke huwelijksviering tot een waar feest helpen
maken.

De voorbereiding
Allereerst is het van belang contact te zoeken met mw. Ch. van Iwaarden, assistente pastoraal team, om
de datum, tijd en parochiekernkerk af te spreken. Hoe eerder dit gebeurt, hoe beter. Mw. Ch. van
Iwaarden is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Ter voorbereiding op het kerkelijk huwelijk wordt het aanstaande bruidspaar uitgenodigd voor een
gesprek met de voorganger. Dit gesprek vindt plaats nadat de teamassistente mw. Ch. van Iwaarden een
kopie van het doopbewijs heeft ontvangen. Een recent doopbewijs kunt u opvragen bij de parochiekern,
waar u destijds bent gedoopt.
In het gesprek met de voorganger wordt kennis gemaakt met elkaar en wordt het kerkelijk huwelijk
inhoudelijk besproken.

De kosten
Het tarief voor het huwelijk is door het bisdom vastgesteld. Het a.s. bruidspaar wordt geacht om dit met
de kasbeheerder van de parochiekern waar zij trouwen te regelen ruimschoots voor de huwelijksdatum.
Het adres treft op website onder downloads bij huwelijken aan.
Indien bij bruidsparen tenminste één van de toekomstige echtgenoten deelneemt aan de
parochiekernbijdrage binnen het Bisdom van Breda, zal er geen of een gereduceerd tarief worden
gevraagd. Dit na overlegging van een kwitantie, waaruit blijkt dat de parochiekernbijdrage is betaald. Het
gereduceerde tarief zal bestaan uit het door het bisdom voor het kalenderjaar vastgesteld tarief onder
aftrek van de som van de parochiekernbijdragen, die de afgelopen vijf jaar zijn voldaan door door
betrokkenen.
De financiële afwikkeling vindt in die parochiekern plaats, waar het huwelijk wordt ingezegend.
Indien bij een oecumenische viering de huwelijksdienst plaatsvindt in de NH-kerk, dienen de financiën te
worden geregeld met de Kerkvoogdij.

De Liturgie
Het a.s. bruidspaar wordt geacht zelf hun eigen liturgieboekje te maken. Tijdens het gesprek met de
voorganger krijgen zij daartoe een handleiding met de nodige suggesties. De samenstelling van de
huwelijksliturgie kan tot op zekere hoogte bepaald worden door de ideeën, die het aanstaande
bruidspaar heeft. Het spreekt voor zich dat de voorganger zich met deze voorstellen moeten kunnen
verenigen.

Het "afroepen"
Het is gebruikelijk, dat op de tweede zondag, die voorafgaat aan de datum van het huwelijk, bij de
parochiekern-intenties in alle weekendvieringen voor het bruidspaar wordt gebeden. Op deze wijze wordt
tevens de parochiekerngemeenschap op de hoogte gebracht. Het huwelijk wordt ook met naam en
toenaam aangekondigd in het parochiële kerkblad: Het Tintinnabulum.
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Bloemversiering
Om de viering extra luister bij te zetten kiezen veel mensen voor bloemen in de kerk en met name voor
een versiering op het altaar. Bedenk wel, dat het altaar groot is en dat een enkel klein stukje helemaal in
het niet kan vallen.
Vóór u iets gaat regelen inzake bloemversiering dient u tijdig in contact te treden met diegene die
doorgaans de bloemversiering in de kerk verzorgt (zie de specifieke informatie van de betreffende
parochiekernkerk).

Bruidsjonkers en -meisjes
Voor kinderen duurt een huwelijksviering lang. Het valt hen gewoon moeilijk stil te zitten. Als zij onrustig
worden, is het raadzaam, dat één van de aanwezige volwassen bruiloftsgasten hen even meeneemt voor
een wandelingetje binnen of buiten de kerk. Voor de kinderen is dat "uitstapje" een welkome afleiding,
terwijl de huwelijksviering ongestoord verder kan gaan.

Foto en Film
Het maken van foto’s en/of film tijdens de viering is toegestaan.

Muziek en zang
Om de viering een vreugdevolle klank te geven zorgt het parochiekernkoor, dat doorgaans de liturgie van
huwelijksvieringen ondersteunt, op verzoek voor de muzikale invulling. Het koor heeft een ruime ervaring
en het repertoire voorziet in een ruime keuze aan liederen. Men gelieve hiervoor in contact te treden met
de contactpersoon van het koor. Het staat het bruidspaar vrij eventueel zelf voor passende muziek en
zang zorg te dragen.
Het koor bestaat uit vrijwilligers. Met veel aandacht verzorgen zij de talrijke huwelijksvieringen in de
parochiekernkerk. Voor hun vrijwilligerswerk wordt niets in rekening gebracht. Mocht het bruidspaar
eigener beweging een blijk van waardering willen maken aan het adres van het koor, dan staat hen dat
uiteraard vrij.

Rijst en confetti
Het is een oud gebruik het zojuist in de echt verbonden paar rijkelijk met rijst en in sommige gevallen
zelfs met confetti te bestrooien. Ondanks de goede bedoelingen achter dit gebruik is er een belangrijk
praktisch bezwaar. De gestrooide rijst vormt het voedsel voor duiven en muizen, die op hun beurt een
goed heenkomen zoeken in of op de kerk. De rijst wordt bovendien
gemakkelijk naar binnen gelopen, hetgeen zeker bij (onvoorziene)
slechte weersomstandigheden aanleiding geeft tot véél extra
schoonmaakwerkzaamheden. Dit geldt bij slechte
weersomstandigheden ook voor confetti. Een mogelijk alternatief is
rozenblaadjes of bellenblaas.
Wij verzoeken het aanstaande bruidspaar de familie en vrienden
hierover te informeren.

Tot slot
In vertrouwen op een goede en vruchtbare voorbereiding op het
sacrament van het huwelijk en hopend op mooi weer op de grote dag
zelf, wordt u een hele goede toekomst en Gods rijke zegen toegewenst.

2

