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Aanstaande bruidsparen hebben heel veel zaken te regelen. De Hervormde Gemeente wil
behulpzaam zijn bij de organisatie rond de kerkelijke inzegening van het huwelijk.
Hieronder geven wij de stappen aan, die doorlopen worden voor een snelle en goede organisatie van
de huwelijksdienst.
Predikant en kerkenraad
Het aanstaande bruidspaar benadert de wijkpredikant en bepaalt in overleg met de wijkpredikant de
datum waarop de predikant de dienst kan leiden. Richtlijn voor de te benaderen wijkkerkenraad.
Bepalend is:
1. het adres of lidmaatschap van de bruid; de wijk waartoe zij behoort is de verantwoordelijke wijk;
2. is zij geen lid van de Hervormde Gemeente ter plaatse, dan geldt het adres van de bruidegom.
3. óf het adres waar zij gaan wonen.
Indien het aanstaande bruidspaar een predikant anders de wijkpredikant wil vragen de dienst te
leiden, is hiervoor toestemming nodig van de wijkkerkenraad van de wijk waar de bruid toe behoort.
Koster – kerkgebouw – organist
Het aanstaand bruidspaar benadert desbetreffende koster voor het reserveren van een kerkgebouw
en tijd van de huwelijksdienst. Daarnaast benaderen zij een organist (van hun voorkeur) die de dienst
zal begeleiden. Als dat niet de 1e organist is van het betreffende orgel, dan dient deze eerst zijn
akkoord te geven.
Kosten
De kosten voor de huwelijksdienst zijn afhankelijk van het gegeven of men wel of geen gemeentelid is
binnen de Hervormde Gemeente van Huizen. Van belang is het uitgangspunt, dat een
collecteopbrengst dient ter dekking van de kosten voor het gebruik gebouw en de inzet van koster en
organist. De vergoeding voor de organist is gemaximeerd op € 48,80 per speelbeurt (prijspeil 2014).
Vraagt de organist een hoger bedrag, dan komt het meerdere voor rekening van het bruidspaar.
We onderscheiden bij de Hervormde Gemeente te Huizen 2 situaties:
1) Aanstaande bruidsparen waarvan in ieder geval één van het paar lid is van de Hervormde
Gemeente mogen voor hun huwelijksdienst kosteloos gebruik maken van één van hun kerkgebouwen.
De eredienst dient dan wel onder de verantwoordelijkheid van één van de wijkkerkenraden te vallen.
In deze dienst wordt één collecte gehouden voor de colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen (elk
50%).
N.B.
Kosten van een gastpredikant of een gastorganist (toestemming wijkkerkenraad en 1 e organist is
nodig) zijn voor rekening van het aanstaande bruidspaar, behalve wanneer een gastpredikant
gevraagd moet worden als één van de eigen predikanten niet in de gelegenheid is om de dienst te
leiden.
2) Wanneer een aanstaand bruidspaar voor hun huwelijksdienst één van onze kerkgebouwen wil
gebruiken, waarbij de huwelijksdienstdienst niet onder de verantwoordelijkheid van één van onze
wijkkerkenraden valt, dan dient het bruidspaar vooraf toestemming te vragen aan het College van
Kerkrentmeesters. Als toestemming wordt verleend, dan worden de gebruikelijke kosten van huur (en
inzet koster/organist) in rekening gebracht. De eventuele collecteopbrengst komt ten goede aan de
kerkenraad onder wiens verantwoording de huwelijksdienst valt.
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