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Trouwplannen… 

Met het aanreiken van een aantal aandachtspunten wil de kerkenraad u helpen bij het welslagen van uw 

huwelijksdag. 

 

Kerkenraad. 

De huwelijksdienst valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, zodat alle ambten 

tegenwoordig dienen te zijn. Hierbij geldt als regel dat : 

- wanneer bruidegom en bruid in Den Ham wonen : de wijkpredikant, de sectieouderling en 

sectiediaken van de bruid aanwezig zijn. 

- wanneer de bruidegom of bruid in Den Ham wonen: de wijkpredikant, de sectieouderling en 

sectiediaken van bruidegom of bruid aanwezig zijn (naar gelang van toepassing). 

- wanneer een voorganger van buiten de kerkelijke gemeente de dienst leidt : de 

sectieouderling en sectiediaken, als hiervoor aangegeven, aanwezig zijn. 

Gastpredikant. 

Wanneer een gastpredikant de dienst leidt, zal vooraf een gesprek plaatsvinden tussen het 

aanstaande bruidspaar en de eigen wijkpredikant. 

Liturgie. 

Ten aanzien van de liturgie bestaat vrijheid voor de voorganger. Wel wordt verzocht om zoveel 

mogelijk rekening te houden met de in onze gemeente gebruikelijke gang van zaken. 

Bijbel. 

De huwelijksbijbel wordt u door de kerkenraad aangeboden. 

Afkondiging. 

Op de zondag voorafgaande aan de huwelijksdag zal uw huwelijk in de morgendienst worden 

afgekondigd en in de voorbede een plek krijgen. Hiervoor is het nodig dat ook de scriba van de 

kerkenraad over de juiste informatie beschikt. Het sturen van een trouwkaart verdient 

aanbeveling. In ieder geval moeten de volgende gegevens bekend zijn: 

 - roepnaam en achternaam van de bruid en de bruidegom. 

 - huidig woonadres van de bruid en de bruidegom. 

 - toekomstige woonadres van het bruidspaar. 

 - tijdstip van de huwelijksdienst en de naam van de voorganger. 
Informeren. 

U dient persoonlijk de hierna vermelde ambtsdragers in kennis te stellen en een trouwkaart te 

sturen. 

- voorganger, sectieouderling, sectiediaken en scriba. 

Gebruik kerk en collecte. 

- Het gebruik van de kerk kunt u in overleg met de koster vaststellen (datum, tijd etc. ). 
- Ook de organist kunt u in overleg met en via de koster regelen.  

- Voor het gebruik van de kerk ( ma t/m za ) en voor het gebruik van het orgel met organist 
worden kosten aan u in rekening gebracht. De koster kan u informeren over de gehanteerde 

tarieven. Ook zijn de tarieven te vinden op de website van de kerk. 
- U ontvangt een rekening voor het gebruik van kerk en orgel en wordt verzocht deze uiterlijk één week 

voor de huwelijksdienst te voldoen. 

- De te houden collecte is bestemd voor de diaconie. 

Andere locatie. 

Wanneer u kiest voor een andere locatie dan de kerk, zult u ook het gebruik moeten regelen. 

Ingeval onze kerkenraad wel verantwoordelijkheid draagt voor de huwelijksdienst, verzoeken wij 

u de beoogde locatie vooraf te bespreken met uw wijkpredikant. 

 Voor het overige geldt het hiervoor genoemde. 
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Jubileum vieren… 

Met het aanreiken van een aantal aandachtspunten wil de kerkenraad u helpen bij het welslagen van uw 

herdenkingsdag. 

 

Keuze. 

U kunt er voor kiezen de dienst al dan niet onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad te laten 

plaatsvinden.  

Kerkenraad. 

Wanneer de dienst onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad plaatsvindt zullen als regel de 

wijkpredikant, sectieouderling en sectiediaken tegenwoordig zijn.  

Ingeval een voorganger van buiten onze kerkelijke gemeente de dienst leidt, zullen de sectieouderling 

en sectiediaken tegenwoordig zijn. 

Gastpredikant. 

Wanneer een gastpredikant de dienst ( onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad ) leidt, zal 
vooraf een gesprek plaatsvinden tussen u en de eigen wijkpredikant. 

Liturgie. 

De liturgie kunt u in overleg ook met de voorganger samenstellen. Wanneer de dienst onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad valt verzoeken wij u om zoveel mogelijk rekening te 

houden met de in onze gemeente gebruikelijke gang van zaken. 

Informeren. 

Wanneer een dienst onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad valt, dient u persoonlijk 

de hierna vermelde ambtsdragers in kennis te stellen. 

- voorganger, sectieouderling en sectiediaken.  
      Gebruik kerk. 

- Het gebruik van de kerk kunt u in overleg met de koster vaststellen (datum, tijd etc. ) 

- Ook de organist kunt u in overleg met en via de koster regelen.  

- Voor het gebruik van de kerk ( ma t/m za ) en voor het gebruik van het orgel met organist 

worden kosten aan u in rekening gebracht. De koster kan u informeren over de gehanteerde 

tarieven. Ook zijn deze te vinden op de website van de kerk. 
- U ontvangt een rekening voor het gebruik van kerk en orgel en wordt verzocht deze uiterlijk één week 

voor de huwelijksdienst te voldoen. 

     Collecte / doelen. 

Wanneer de dienst plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad zal er in de dienst 

een collecte worden gehouden. 

- De te houden collecte is bestemd voor de diaconie. 

- Naast deze collecte krijgt u de ruimte voor een inzameling waarvan u het doel zelf kunt 

bepalen. We gaan er van uit dat het doel niet strijdig zal zijn met de in onze gemeente 

gangbare normen en waarden. 

Wanneer de dienst niet onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad plaatsvindt, vindt er geen 

collecte plaats en is er ruimte voor een inzameling als hiervoor genoemd. 

      Andere locatie. 

Wanneer u kiest voor een andere locatie dan de kerk, zult u ook het gebruik moeten regelen. 

Ingeval onze kerkenraad wel verantwoordelijkheid draagt voor de dienst, verzoeken wij u de 

beoogde locatie vooraf te bespreken met uw wijkpredikant. 

 Voor het overige geldt het hiervoor genoemde. 
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