
 
 
 
 
 

 

 

Landgraaf, 24 januari 2014 

 

 

 

Geacht bruidspaar, 

 

Graag wil ik jullie welkom heten in onze kerken bij gelegenheid van jullie huwelijk. We zijn 

blij dat we jullie binnenkort als bruidspaar mogen verwelkomen in onze kerk en parochie! 

Om de concrete gang van zaken rond jullie kerkelijk huwelijk in grote lijnen uit de doeken te 

doen, ontvangen jullie dit info-formulier. 

 

Er zullen een tweetal avonden georganiseerd worden, bedoeld voor de gezamenlijke 

bruidsparen van de vier parochies in het jaar 2014. De eerste avond vindt plaats op vrijdag 7 

februari om 20.00 uur in de pastorie te Waubach (Kerkberg 7), de tweede avond wordt op 

de eerste gezamenlijk vastgelegd. Zowel het huwelijk als zodanig, als de praktische gang van 

zaken zullen op deze avonden ter sprake komen, waarbij er eveneens voldoende ruimte 

wordt ingericht voor onderlinge ontmoeting. Op deze avond ontvang je ook het 

huwelijksformulier waar je je gegevens dient in te vullen. Als een van de twee niet in ons 

parochiecluster gedoopt is, is het verstandig nu reeds een doopbewijs aan te vragen bij die 

parochie waar destijds het doopsel heeft plaats gevonden. Naast deze twee gezamenlijke 

avonden zal de pastoor ook een afspraak met jullie maken om wat meer persoonlijk kennis 

te maken. 

 

Tekstboekje  

Als jullie van plan zijn zelf een tekstboekje te maken voor de huwelijksviering, doe dat dan na 

overleg met de priester. Om het gemakkelijk te maken hebben we teksten gedigitaliseerd, 

met rijke keuzemogelijkheden. Deze teksten worden als uitgangspunt gebruikt, maar als je 

zelf eigen teksten hebt, kun je altijd met de priester overleggen. E.e.a. wordt op de eerste 

avond aangereikt. 

  

Kosten  

De kerk vraagt als vergoeding voor een huwelijksviering het door het bisdom vastgestelde 

bedrag van € 400,--. Hiervan wordt door het kerkbestuur een rekening gestuurd. Zij die reeds 

aan de kerkbijdrage meedoen volgens de normen voor vrijstelling, hoeven dit niet te 

betalen. Ook als je nog bij je ouders woont en je ouders voldoen aan de kerkbijdragenorm in 

onze parochie, ben je vrijgesteld van bovengenoemde kosten. Bij samenwonenden wordt 

rekening gehouden met de tijd dat men niet meer thuis woont en al dan niet in de 

gelegenheid was aan de kerkbijdrage mee te doen. Concreet wordt er wat dat betreft 

gekeken naar de bijdrage in de laatste vier jaar. Misschien is ook voor jullie het huwelijk een 

goede aanleiding om de parochie te gaan steunen via de kerkbijdrage! 

 



Zang  

Met jullie willen ook wij dat de huwelijksviering stijlvol wordt opgeluisterd. Er zijn allerhande 

mogelijkheden, maar graag wijzen we ook op de parochiekoren die graag ter beschikking 

staan. De meerwaarde die een parochiekoor kan bieden is dat de koren, i.t.t. vele solisten, 

geen liedjes bij de liturgie zingen, maar de liturgie zelf opluisteren. Bepaalde vaste gedeelten 

van de eucharistieviering worden door de koren gezongen die anders door allen 

uitgesproken worden. Een combinatie van koor en solist behoort ook tot de mogelijkheden. 

Overleg hieromtrent met de priester die uiteindelijk in de huwelijksviering zal voorgaan, is 

zeer gewenst. Op de eerste avond wordt er een lijst aangereikt met aanbevolen 

muziekgezelschappen en/of solisten. 

 

Bloemversiering  

Onze kerk is altijd van een bloemversiering voorzien. Deze versiering is voor rekening van de 

parochie. Mocht je daarnaast nog eigen wensen hebben – zoals andere versieringen of 

versiering aan de banken – dan dien je daar zelf voor te zorgen en zijn ook de kosten daarvan 

voor eigen rekening. Ook hier is overleg op voorhand zeer gewenst! 

  

Rijst  

Met regelmaat komt het gebruik voor om rijst te strooien. De vraag is of dit gebruik nog wel 

op zijn plaats is daar het hier gaat om een oud vruchtbaarheidsgebruik. Daarnaast spelen er 

voor het kerkbestuur nog andere motieven mee om te komen tot een sterk afraden van het 

gebruik van rijst: de rijst is moeilijk op te vegen en maakt bij regenweer de kerkpleinen glad 

en smerig, hetgeen tot gevaarlijke situaties kan leiden, met name voor mensen die moeilijk 

ter been zijn. Bovendien nemen de andere kerkgangers de rijst dan aan hun schoenen mee 

de kerk in en dient ook daar weer extra schoongemaakt te worden. Vandaar dat wij met 

klem willen benadrukken dat het niet toegestaan is in de kerk of op het kerkplein rijst te 

strooien. Laat dit even aan jullie vrienden weten!  

 

Ik wens jullie een goede voorbereiding toe en alvast een gezegende huwelijksdag! 

 

Namens het kerkbestuur, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
 

E. Smeets, pastoor. 


