Kerkelijke bevestiging
en
inzegening
van jullie
huwelijk

Informatiebrochure voor aanstaande bruidsparen

Beste aanstaande bruid en bruidegom,
Wat mooi dat jullie het voornemen hebben om te gaan trouwen! Wij geloven dat het huwelijk
een instelling van de Heere God is, waarover Hij Zijn zegen wil geven. Daarom verlenen we
graag onze medewerking aan jullie huwelijksdienst.
In deze brochure vinden jullie alle informatie van onze gemeente met betrekking tot het
huwelijk en de huwelijksdienst op een rij. Lees het zorgvuldig!
In de brochure staat een aantal klikbare links. Het kan altijd gebeuren dat de link niet (meer)
werkt. Laat het in dat geval even weten aan de afzender van deze folder.
Bij het organiseren van je trouwdag komt veel kijken. Bij de burgerlijke gemeente regel je dat
er op jullie trouwdag een ambtenaar van de burgerlijke stand is, die jullie huwelijk voltrekt. Je
zoekt een feestlocatie en huurt die af. Je boekt een fotograaf.
Wat voor jullie huwelijksdienst heel belangrijk is, is zo snel mogelijk afspraken maken met de
predikant die de huwelijksdienst leidt en het vastleggen van de kerk waar de dienst
plaatsvindt.
We wensen jullie een goede voorbereiding toe op jullie huwelijk en op jullie trouwdag.
De predikanten en
het college van kerkrentmeesters
van de Hervormde Gemeente Barneveld
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‘Trouwen in de kerk’
Zo wordt de kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk vaak genoemd. Jullie willen
graag dat jullie huwelijk wordt ingezegend. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
• Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk kan pas plaatsvinden nadat het
huwelijk voltrokken is door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zo staat dat in de
Nederlandse wet.
• Jullie beiden zijn of één van jullie is lid van onze gemeente, of jullie zijn voornemens om
jullie na jullie huwelijk aan te sluiten bij onze gemeente.
• Als er sprake is van ongehuwd samenwonen, kan het huwelijk alleen onder bepaalde
voorwaarden worden ingezegend. Dat geldt ook als een eerder huwelijk door
echtscheiding is ontbonden. Jullie predikant zal dit met jullie bespreken.
• Wij geloven dat op grond van de Bijbel het huwelijk een uniek verbond is tussen man en
vrouw. Daarom wordt in onze gemeente alleen deze relatievorm (in)gezegend.
De predikant
Welke predikant leidt jullie trouwdienst?
• Als jullie allebei of alleen de bruid tot onze gemeente behoren/behoort dan is de
wijkpredikant van de bruid degene die de trouwdienst leidt en met wie jullie contact
dienen op te nemen.
• Behoort alleen de bruidegom tot onze gemeente, dan nemen jullie contact op met zíjn
wijkpredikant.
• Behoren jullie geen van beiden tot onze gemeente maar willen jullie je na jullie huwelijk
aansluiten bij onze gemeente, dan is de wijkpredikant van de wijk waarin je gaat wonen
de eerstaangewezen persoon.
• Wanneer de desbetreffende wijkgemeente vacant is, geldt de consulent als de
eerstaangewezen predikant voor de huwelijksdienst. Jullie dienen dan contact op te
nemen met de consulent voor de huwelijksdienst én met de scriba van de wijkkerkenraad
om te melden dat jullie voornemens zijn te gaan trouwen.
• Met de wijkpredikant voeren jullie voorbereidende gesprekken; daarbij wordt ook de
liturgie van de dienst besproken.
• Wacht niet met het benaderen van de predikant, ook hij kan verhinderd zijn!
• In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij familierelaties) mag de dienst ook door een andere
predikant geleid worden. Dit kan alleen in overleg met de betreffende wijkpredikant.
Voorwaarde is dat de gewenste predikant ook in een zondagse dienst in de Hervormde
gemeente van Barneveld voor zou mogen gaan. Eventuele reiskosten en andere
vergoedingen voor de predikant komen in dat geval voor jullie rekening.
De kerk
• Huwelijksdiensten worden in onze gemeente gehouden in de Oude Kerk of de Goede
Herderkerk. De kosten voor het gebruik van het kerkgebouw, de inzet van de koster en
het gebruik van orgel/piano bedragen € 185,-. Neem contact op met de coördinator voor
het reserveren van het kerkgebouw. Hij zal jullie ook vragen naar jullie doopnamen,
geboortedata en -plaatsen.
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•

Het heeft de voorkeur dat jullie huwelijksdienst plaatsvindt in een van deze twee kerken.
In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld als jullie de inzegening liever laten plaatsvinden in de
kerk van bruid of bruidegom buiten Barneveld) kan de huwelijksdienst ook elders
plaatsvinden. Dat moet wel van tevoren overlegd worden met de wijkpredikant.
Reiskosten die de predikant en de kerkenraad maken, komen dan voor jullie rekening. Dat
geldt ook voor de huur van het desbetreffende kerkgebouw en de inzet van een musicus
aldaar.

De huwelijksdienst
Kerkenraad
In jullie huwelijksdienst zijn een ouderling en diaken aanwezig van de wijkgemeente die
verantwoordelijk is voor de dienst. De wijkpredikant draagt hier zorg voor. Het is de
wijkkerkenraad die in moet stemmen met de huwelijksinzegening en die verantwoordelijk is
voor afkondiging en/of vermelding hiervan in het kerkblad.
Muziek
• Jullie dienen zelf een afspraak te maken met een organist/pianist/muziekgroep voor de
muzikale begeleiding tijdens de dienst. In de keuze van een musicus zijn jullie vrij. Bij de
contactgegevens staan de namen van musici uit onze eigen gemeente met wie nadere
afspraken kunnen worden gemaakt. De musicus betalen jullie rechtstreeks. Reken op een
bedrag vanaf ca. € 85,-.
• Naast het orgel is ook een piano beschikbaar.
• De inzet van een muziekgroep is toegestaan onder dezelfde voorwaarden als waaraan de
muziekgroep in de morgendiensten in de Goede Herderkerk moet voldoen. Ook de
muzikanten van de muziekgroep worden rechtstreeks door jullie betaald. De vergoeding
daarvoor hoor je van de musicus.
• Verderop staat een lijst met musici uit onze gemeente. Bij hen staat vermeld wie voor welk
instrument beschikbaar is.
• Als jullie zelf een musicus kennen, die tijdens de dienst wil spelen, dan is dat geen
probleem. We rekenen er dan wel op dat deze persoon voldoende kwaliteiten heeft en op
een gepaste en verantwoordelijke manier met het orgel omgaat. In dit geval moet dit wel
van tevoren gemeld worden bij onze hoofdorganist Roelof van Middendorp.
Streaming
• Zowel vanuit de Oude Kerk als vanuit de Goede Herderkerk is het mogelijk om jullie
huwelijksdienst te laten streamen via ons kanaal op YouTube. Omdat daarvoor een
technicus nodig is, zijn er kosten aan verbonden. Reken op een bedrag van ca. € 100,Liturgie
• Zoals hierboven al vermeld, bespreken jullie de inhoud van de liturgie met de
wijkpredikant. Ook andere zaken die op de huwelijksdienst betrekking hebben worden
met hem besproken. Dit geldt óók als een predikant van buiten onze gemeente de
huwelijksdienst leidt.
• De inhoud van de liturgie moet passen binnen de liturgische variatie die onze gemeente
kent.
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De vormgeving en het afdrukken van de liturgie wordt door jullie zelf verzorgd.
Desgewenst kan de predikant jullie gegevens van de huisdrukker van onze gemeente
geven.
De drukkosten van de liturgie komen voor jullie eigen rekening.

Collecte
• Tijdens de huwelijksdienst zal er één collecte
worden gehouden. De opbrengst hiervan is voor
een diaconaal doel dat jaarlijks door de diaconie van
onze gemeente wordt vastgesteld.
• Vanaf 1 september 2021 tot en met 31 augustus
2022 is dit het werk van Gevangenzorg Nederland
(gevangenzorg.nl).
• Er kan ook digitaal gegeven worden. Hiernaast staat
de bijbehorende QR-code die je in je liturgie kunt
opnemen. Een digitaal bestand van de code vind je
hier.
• Mocht jullie huwelijksdienst elders plaatsvinden, dan blijft de afspraak over de collecte
van kracht.
• Jullie wijkpredikant zal een tekst over het collectedoel verstrekken die jullie in de liturgie
kunnen opnemen.
Huwelijksbijbel
Tijdens de dienst wordt door de dienstdoende ouderling een huwelijksbijbel uitgereikt. Dit
betreft de huwelijksbijbel in de Herziene Statenvertaling. Jullie hebben de keuze uit een
huwelijksbijbel in een witte of een zwarte omslagband of de jongerenbijbel. De drie varianten
staan hieronder. Als herinnering aan de huwelijksdienst wordt de bijbel van een
gekalligrafeerd inlegvel voorzien. Tijdens de voorbereidende gesprekken met de
wijkpredikant kunnen jullie je keuze aangeven.
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Foto en video
Het maken van foto's en filmen tijdens de dienst is toegestaan na voorafgaand overleg met de
desbetreffende predikant. Hij zal richtlijnen verstrekken waaraan de fotograaf zich te houden
heeft.
Parkeren
Parkeren bij de Goede Herderkerk is geen probleem. Daar is voldoende ruimte beschikbaar.
Voor het parkeren bij de Oude Kerk zijn afspraken gemaakt met de burgerlijke gemeente. De
trouwauto en auto’s van de daggasten mogen parkeren op het terrein naast de kerk en rond
de toren. Het is wel aan te bevelen alle auto’s te voorzien van een strik of een papier achter
de voorruit, waaraan de parkeerwachters kunnen zien dat ze van daggasten zijn. Overige
bezoekers van de trouwdienst kunnen op het parkeerterrein Torenplein (ingang naast de
Rabobank) betaald parkeren.
Huwelijkskring ‘Klaar voor de start’
Speciaal voor stellen die willen gaan trouwen, wordt er in onze gemeente een cursus van vijf
avonden gegeven. Jullie zetten namelijk één van de belangrijkste stappen in je leven! Daarom
is het goed om je daarop voor te bereiden, samen met andere stellen die ook gaan trouwen.
We gaan ervanuit dat jullie deze cursus gevolgd hebben vóór jullie trouwdag. Zowel in het
voorjaar (februari/maart) als in het najaar (september/oktober) wordt deze cursus gegeven.
Je wijkpredikant is op de hoogte van de data en de wijze van aanmelden; hij geeft jullie graag
meer informatie. Mocht het niet meer lukken om deze cursus te volgen vóór jullie trouwdag,
dan worden jullie daarna alsnog verwacht.
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Belangrijke contactgegevens
Predikanten
Wijk 1: ds. S.J. Verheij

0342-422576

predikant.wijk1@hervormdbarneveld.nl

Wijk 2: ds. P. Molenaar

0342-435859

predikant.wijk2@hervormdbarneveld.nl

Wijk 3: ds. J. van Rumpt

0342-785569

predikant.wijk3@hervormdbarneveld.nl

Wijk 4: ds. L. Plug

0342-849033

predikant.wijk4@hervormdbarneveld.nl

Wijk 5: ds. A. Bloemendal

06-18215144

predikant.wijk5@hervormdbarneveld.nl

0342-490560

reserveringen@hervormdbarneveld.nl

Roelof van Middendorp

0342-412735
06-28634584

r.v.middendorp@kpnmail.nl

Jan Oosterbroek

06-52310545

jan.clarina@gmail.com

Jaap Ouwehand

06-55746160

jaap.ouwehand@gmail.com

Koos Tadema

06-53122830

koostademaster@gmail.com

Henry van den Top

0342-412353
06-28474367

henryvdt@gmail.com

Ton Burgering

06-11320213

tonburgering@gmail.com

Frank van Schaik

06-47001200

fpvanschaik@hotmail.com

Hans Malestein

0342-418007
06-51438860

hans.malestein@gmail.com

Henk van Roekel

0342-450025

h.v.roekel@solcon.nl

Coördinator
Nico Lokhorst

Musici
voor orgel, piano en muziekgroep

voor orgel en piano

voor orgel

Huwelijkskring
Marten en Willine van Hooidonk 06-23986728

huwelijkskringbarneveld@gmail.com
Klik hier voor info op hervormdbarneveld.nl

6
Versie 02-2022

