
De trouwdag vraagt veel voorbereiding.  

Het is daarom ook van belang dat aanstaan-

de bruidsparen zo vroeg mogelijk, minimaal een 

half jaar voor de huwelijksdatum, de parochie 

betrekken bij de planning van hun huwelijk.  

Zo kan de viering goed worden voorbereid. 

Aanmelding kan geschieden via het secretariaat 

van de parochie.Voor de gezamenlijke huwelijks-

voorbereiding krijgt het bruidspaar 2 maanden te 

voren een schriftelijke uitnodiging.

 

In onze parochie is het mogelijk te trouwen op 

maandag tot en met vrijdag en op zaterdag voor 

de middag.In de geloofsgemeenschappen is 

een koor beschikbaar om de huwelijksviering 

muzikaal te begeleiden. Wij geven hieraan de 

voorkeur. Mocht het bruidspaar zelf voor een 

gelegenheidskoor kiezen, dan is dat mogelijk. 

Koren, groepen, duo’s en solisten dienen wel een 

binding te hebben met onze religieuze traditie.

 

Aan een huwelijksviering zijn kosten verbonden. 

Voor verdere informatie kan men terecht op de 

website en bij het secretariaat van de parochie.

Trouwen in de HH.  
Franciscus en  
Clara-parochie

Informatiefolder

Voor meer info: 
 www.franciscusenclara.com 

en bij het parochiesecretariaat:  
tel. 0571-274445

secretariaat@franciscusenclara.com

De trouwdag is voor velen een belangrijke 

dag in hun leven. Tijdens de huwelijks-

sluiting verbinden man en vrouw hun leven aan 

elkaar. De liefde die zij voor elkaar voelen willen 

zij omzetten in een verbond voor het leven. In 

het kerkelijk huwelijk spreekt het bruidspaar 

hun verbond uit ten overstaan van God en van de 

kerkelijke gemeenschap.

Verdere info

Gij hebt elkander trouw beloofd;
een mens’lijk feilbaar woord
werd hier door ons gehoord.

Dit woord behoudt het in geloof.
Meer hebt gij niet van node:
God houdt uw ja omsloten.



Voor een huwelijksviering in de RK Kerk 

moet van het bruidspaar minstens één 

persoon behoren tot de RK Kerk. Daarom is het 

nodig dat degene(n) die gedoopt zijn een recent 

doopbewijs meenemen. Ook degenen die in 

een protestantse kerk gedoopt zijn moeten een 

doopbewijs meenemen. Dit kan aangevraagd en 

afgehaald worden bij de parochie of gemeente 

waarin men gedoopt is. 

 

Indien één van de partners 

niet rooms-katholiek is 

of al eerder kerkelijk en/

of burgerlijk gehuwd ge-

weest is dient het bruids-

paar zo spoedig  

mogelijk contact met ons op 

te nemen. Wij moeten dan aan 

het bisdom toestemming voor deze huwelijks-

sluiting vragen. Dit kan de nodige tijd kosten.

De kerkelijke voorbereiding op het huwelijk 

bestaat in onze parochie uit twee onderdelen.  

1. De voorbereiding begint met twee gezamenlijke 

bijeenkomsten voor alle bruidsparen die in een 

kalenderjaar gaan trouwen in onze parochie.  

Deze bijeenkomsten worden gehouden in de 

Klepel, in het parochiecentrum van de Martinus-

kerk in Twello. Tijdens deze twee bijeenkomsten 

wordt er samen nagedacht over de betekenis van 

het trouwen in de kerk. Ook wordt de algemene 

opbouw van de huwelijksliturgie met de bruidspa-

ren besproken. 

 

2. Na deze gezamenlijke bijeenkomsten heeft ieder 

bruidspaar een ontmoeting met de pastor die het 

huwelijk bedient. Deze bijeenkomst vindt plaats in 

onderling overleg met de pastor.

In de kerkelijke viering van het huwelijk staat 

het ritueel van de huwelijkssluiting centraal. 

Daarnaast is het een viering waarin we  

toepasselijke lezingen uit de Bijbel lezen en 

waarin we, onder anderen, bidden voor het 

bruidspaar. Naar gelang van de keuze voor een 

eucharistieviering of een viering van Woord en 

Gebed zijn er verschillende mogelijkheden om 

de viering persoonlijk vorm te geven. Voor beide 

vormen wordt dit in overleg met de voorganger 

besproken. Voor het samenstellen van de  

liturgische viering is een map met vele tekst-

suggesties beschikbaar. Deze map krijgen het 

bruidspaar tijdig uitgereikt.

De viering  
van het huwelijk

Wat is er nodig 
voor een huwelijk 
in de RK Kerk

Hoe vindt de voor-
bereiding op het  
huwelijk plaats?


