TROUWEN VOOR DE KERK:
WAT IS DAT?
HOE GAAT DAT?

Jullie hebben beslist om te trouwen voor de Kerk.
Proficiat!
Wij zijn jullie daar alvast dankbaar om.
We willen jullie helpen om die bijzondere dag zo goed mogelijk voor te
bereiden.
De voorbereiding van het kerkelijk huwelijk bestaat uit volgende stappen:
1.
2.
3.
4.

de aanvraag
de voorbereidingsbeurt
het gesprek met de ondertrouw
de voorbereiding van de huwelijksviering.

1. De aanvraag
Neem best zo vroeg mogelijk contact op met de priester of contactpersoon
van de parochie waar jullie wensen te trouwen.
De datum wordt vastgelegd en jullie krijgen een overzicht van de
voorbereidingsbeurten die georganiseerd worden. Er wordt een afspraak
gemaakt voor het gesprek.
(zie stap 3)
2. De voorbereidingsbeurt
Je neemt deel aan deze bijeenkomst op het tijdstip dat voor
jullie best past. Hier verneem je heel wat over het kerkelijk
huwelijk:
Wat is dat, hoe gaat dat in zijn werk, waaraan moet je
allemaal denken, enz.
Je hoeft geen schrik te hebben:
het wordt geen droge les, je hoeft niet welbespraakt te zijn en
je moet er je ziel niet blootleggen.
Wat het wel is:
op een aangename manier meer te weten komen over wat er
in de kerk zal gebeuren op jullie trouwdag, aan de buiten- en
vooral de binnenkant!

3. Het gesprek
Jullie gaan op bezoek bij de priester of de contactpersoon voor een
gesprek dat aansluit bij de voorbereidingsbijeenkomst. Daarbij zal een
kerkelijk document ingevuld worden. Dit wordt ook wel de “ondertrouw”
genoemd.
4. De voorbereiding van de huwelijksviering
Samen met de voorganger van jullie huwelijksviering werken jullie aan
een zinvolle viering met eigen accenten. Soms is er ook een contact nodig
met de koster voor de praktische schikkingen en met de organist voor de
muziek.
We wensen jullie een mooie huwelijksviering,
een onvergetelijke trouwdag en vooral een heel gelukkig huwelijksleven!

Voor de voorbereidingsbeurt (zie 2)
is het wenselijk om vooraf in te schrijven, zie hiervoor onderaan.

Wij, (namen)
contactadres:
tel.:
mailadres:
trouwen voor de kerk in (gemeente + parochie):
zullen deelnemen aan de voorbereidingsbeurt op (aankruisen wat past)
o Vrijdag 21 oktober 2022
o Vrijdag 3 maart 2023
(van19.30 uur tot 22 uur) in ‘zaal Driehove’, Gitsestraat 287, Roeselare
•

Formulier terug te bezorgen aan de priester of contactpersoon,

•

Of op te sturen naar Filip en Marleen Carpentier-Guillemyn,
Ommegangstraat 2,
8830 Hooglede

•

of een mailtje te sturen naar huwelijkroeselare@gmail.com

