DE MEENTKERK EN TROUWEN
(versie 0.4)

Als jullie deze brochure lezen, gaan wij ervan uit dat jullie van plan
zijn om over enige tijd te gaan trouwen. Gefeliciteerd met dit
voornemen en fijn dat jullie overwegen om Gods zegen over jullie
huwelijk te vragen.
Van onze kant zetten we enkele dingen op een rij om vooraf en op
de dag zelf alles goed te laten verlopen.
Introductie
In de trouwdienst wordt jullie huwelijk, wat burgerlijk gesloten is, kerkelijk bevestigd en wordt
een zegen van God gevraagd over jullie huwelijk. De bevestiging en inzegening van jullie
huwelijk vindt in het midden van de kerkelijke gemeente plaats. Dit is een mooi gegeven
omdat dit ook aangeeft hoe jullie in de kerkelijke gemeenschap een plaats hebben in deze
fase van jullie leven. Daarom vindt bij voorkeur de trouwdienst plaats in de kerk van de
(wijk)gemeente waar jullie wonen of één van jullie woont en door de predikant van die
(wijk)gemeente en onder verantwoordelijkheid van die (wijk)gemeente. Deze brochure gaat
over een trouwdienst onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de wijkgemeente
Meentkerk.

Wat komt er bij kijken?
Bij het bepalen van een huwelijksdatum komt veel kijken. Naast alles wat nodig is voor het
burgerlijk huwelijk en de locatie voor het feest is het ook van belang om op tijd met een
aantal mensen van de hervormde gemeente afspraken te maken. Het gaat dan om:
- De koster in verband met de beschikbaarheid van het kerkgebouw en de koster zelf;
- De organist voor het begeleiden van de trouwdienst (of eventuele andere muzikanten, na
overleg met de wijkpredikant);
- De wijkpredikant voor het leiden van de trouwdienst.

Aanmelding van de trouwdienst
Zoals bij de introductie vermeld, vindt de trouwdienst plaats onder de verantwoordelijkheid
van de kerkenraad van de wijkgemeente Meentkerk. De kerkenraad beoordeelt dus jullie
aanvraag voor de trouwdienst. Daarbij gaat de kerkenraad er in principe vanuit dat tenminste
één van de partners meelevend lid is van de wijkgemeente Meentwijk of van één van de
andere wijkgemeenten van onze hervormde gemeente. Behoren jullie beiden niet tot
dezelfde wijkgemeente, dan is de afspraak dat contact wordt opgenomen met de
wijkpredikant van de aanstaande bruid. Voor een goed verloop vragen wij jullie om ervoor te
zorgen dat jullie aanvraag 3 maanden voor de geplande trouwdatum bij de kerkenraad ligt.
Zo krijgen we voldoende gelegenheid om een aantal zaken op tijd te regelen zoals het
regelen van een ouderling en een diaken, die meestal vrij moeten nemen, om de kerkenraad
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te vertegenwoordigen in de trouwdienst. Voor het aanmelden van jullie trouwdienst
verzoeken wij jullie om gebruik te maken van het aanvraagformulier, welke op de webpagina
staat waar jullie deze brochure hebben gevonden.

Huwelijk en samenwonen
Als gemeente gaan wij ervan uit dat het huwelijk het startpunt is van het samenleven als stel.
Het huwelijk is door God ingesteld om als man en vrouw onder Zijn zegen samen alles te
delen. Als jullie (in het verleden) andere keuzes hebben gemaakt (bijvoorbeeld
samenwonen), gaan we daarover graag met jullie in gesprek. We zoeken naar een
begaanbare weg waarbij we aan de uitgangspunten van de Bijbel willen vasthouden, maar
ook recht willen doen aan jullie eigen weg met God.

De voorbereiding van de trouwdienst
Voor de voorbereiding van de trouwdienst gaan jullie in gesprek met de wijkpredikant. Hij zal
met jullie verschillende zaken bespreken. Daarbij moet je denken aan het huwelijksformulier
maar ook aan de liturgie voor de trouwdienst. De liturgie voor de trouwdienst sluit aan bij die
van de andere erediensten in onze hervormde gemeente. Het is mogelijk dat jullie zelf een
Bijbelgedeelte en/of Bijbeltekst opgeven, die een bijzondere betekenis voor jullie heeft
gekregen en die de basis zou kunnen zijn voor de preek. Ook is het mogelijk om in de
liturgie, naast de psalmen en gezangen, andere liederen op te nemen. Ook kunnen anderen
(op jullie verzoek) een deel van de liturgie verzorgen (bijv. schriftlezing, geloofsbelijdenis,
gedicht).

De locatie van de trouwdienst
Een trouwdienst is een officiële eredienst van onze (wijk)gemeente, waarbij bruid en
bruidegom hun trouwbelofte aan elkaar tegenover God herhalen en daarbij Zijn hulp en
zegen vragen. Zij doen dat in aanwezigheid van familie, vrienden en gemeenteleden.
Daarom gaan we ervan uit dat de trouwdienst in de Meentkerk wordt gehouden. Een
trouwdienst in één van de andere kerken van de Hervormde Gemeente van Huizen (Oude
Kerk, Nieuwe Kerk en Zenderkerk) behoort ook tot de mogelijkheden. Zo krijgen
gemeenteleden de gelegenheid om de trouwdienst mee te beleven. Bij hoge uitzondering
kan de kerkenraad toestemmen om de trouwdienst op een andere locatie dan de kerken van
de Hervormde Gemeente van Huizen te houden. Indien de kerkenraad toestemming
verleend dan geldt deze toestemming voor de gemeenten, die direct aan de gemeente
Huizen grenzen (Blaricum, Bussum, Laren en Naarden) en voor de hervormde kerk van
Eemnes en Lage Vuursche. Na toestemming dienen jullie zelf de kerk van je keuze te
reserveren. Voor de invulling van de trouwdienst geldt hetgeen hierover in deze brochure
beschreven is.

De ambtsdragers
Bij een kerkdienst, en dus ook bij een trouwdienst, zijn er ambtsdragers aanwezig. Er is een
diaken en er is een ouderling. Beide ambtsdragers vertegenwoordigen de kerkenraad van de
wijkgemeente Meentkerk. De diaken zorgt voor een goed verloop van de collecte en de
afdracht daarvan. De ouderling bidt voor aanvang van de trouwdienst voor de predikant en
voor een goed verloop van de dienst. Na afloop van de trouwdienst spreekt de ouderling een
dankgebed uit. Dit gebeurt in de consistoriekamer van de kerk. Tijdens de trouwdienst
overhandigt hij jullie namens de kerkenraad de huwelijksbijbel. We schenken deze Bijbel in
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de hoop en verwachting dat deze een bijzondere plek gaat krijgen in jullie huwelijksleven.
Jullie kunnen kiezen uit de Herziene Statenvertaling (H.S.V.) of de Nieuwe Bijbelvertaling
(N.B.V.).

Gedrukte liturgie
De grafische vormgeving en het laten drukken van de liturgie voor jullie trouwdienst valt
onder jullie verantwoordelijkheid. Uiteraard kunnen wij jullie in contact brengen met een
professionele drukker. Neem in dat geval contact op met de scriba.

Het gebruik van foto- en videoapparatuur en KerkTV
Voor en na de trouwdienst is er volop gelegenheid om foto- en/of video-opnames te maken.
Om het verloop van de trouwdienst zo min mogelijk te verstoren, hanteren we een aantal
huisregels:
- Het maken van foto’s en video-opnames tijdens de trouwdienst is toegestaan, mits dit zo
onopvallend mogelijk gebeurd. Dat wil zeggen met minimaal gebruik van flitsapparatuur,
zonder extra (video)belichting, met zo weinig mogelijk rondlopen voor het ideale ‘shot’, en
door maximaal één persoon, die zowel de foto’s als de video-opnames maakt.
- Tijdens de gebeden en de preek geldt de regel dat er niet wordt gefotografeerd.
- Tijdens de gebeden geldt de regel dat de predikant niet wordt gefilmd.
- Het is mogelijk om de trouwdienst via KerkTV uit te laten zenden en/of op te nemen. Jullie
moeten dan zelf één van de bedieners van de apparatuur bereid vinden om de apparatuur
te bedienen. Zelfbediening van de aanwezige apparatuur behoort niet tot de
mogelijkheden. De scriba van onze kerkenraad kan jullie in contact brengen met de
bedieners. Als jullie kiezen voor online uitzending (en archivering) van de dienst via
www.kerkomroep.nl, dan is het document ‘Meentkerk KerkTV Persoonbescherming
Reglement’ van toepassing. Dit document vind je op de webpagina van de Meentkerk
onder het kopje Kerkdienst luisteren en kijken.
- In plaats van KerkTV is het ook mogelijk om een vast opgestelde, onbemande
videocamera te plaatsen om de trouwdienst vast te leggen. Ook hiervoor gelden de regels
van het document ‘Meentkerk KerkTV Persoonsbescherming Reglement’.
Omdat de trouwdienst een officiële eredienst is, vraagt de kerkenraad om deze ‘huisregels’
te respecteren. Zorg dat degene die foto’s en/of video-opnames maakt van deze huisregels
op de hoogte is, zodat hij of zij van te voren weet wat er wordt verwacht. Een overzicht van
de kerkindeling, de positie van de predikant en de knielbank kan helpen om van te voren de
opnameposities vast te stellen. Hiermee wordt onnodig heen en weer lopen en opnames
dicht op de predikant en het knielend bruidspaar zoveel mogelijk voorkomen. Indien jullie
hierover nog vragen hebben, neem dan contact op met de scriba.

Kosten en collecte
Zoals jullie zullen begrijpen, zijn er kosten verbonden aan het gebruik van het kerkgebouw.
Bijvoorbeeld de kosten van verwarming en verlichting van de kerkzaal, de koster, de
organist, enz. Indien jullie beiden lid zijn (of als één van jullie lid is) van de Hervormde
Gemeente van Huizen, en de trouwdienst onder de verantwoordelijkheid van een
wijkkerkenraad van de Hervormde Gemeente van Huizen wordt gehouden, dan wordt het
kerkgebouw gratis ter beschikking gesteld. Een tegemoetkoming in de kosten wordt behaald
uit een deel van de opbrengst van de collecte, die volgens afspraak bestemd is voor het
College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Het is dus niet de bedoeling dat
een eigen (diaconaal) doel voor de collecte wordt gezocht.
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In het hierboven genoemde geval gaan wij ervan uit dat één van de wijkpredikanten van de
Hervormde Gemeente van Huizen de trouwdienst leidt. Indien jullie ervoor kiezen om de
trouwdienst door een andere predikant te laten leiden (bijv. een oom, die predikant is), dan is
hiervoor toestemming van de kerkenraad nodig.
De kosten van een gastpredikant komen voor rekening van het bruidspaar, tenzij één van de
wijkpredikanten niet in de gelegenheid is om de dienst te leiden. Voor uitgebreide informatie
over de kosten van een trouwdienst verwijzen wij jullie naar de brochure ‘Trouwen in de
Hervormde Gemeente van Huizen’, uitgegeven door het College van Kerkrentmeesters. Dit
document vinden jullie in de mediatheek op de website www.hervormdhuizen.nl (zie
Publicaties; Algemene informatie).
Zijn jullie beiden geen lid van de Hervormde Gemeente van Huizen, neem dan contact op
met de scriba van de kerkenraad (zie ook de laatste alinea: ‘Contactgegevens’).

Huwelijkscatechisatie; een goede start!
In onze gemeente wordt huwelijkscatechisatie gegeven. Samen met andere stellen, die gaan
trouwen, bespreken jullie de Bijbelse hoofdlijnen van het huwelijk en gaan jullie met elkaar in
gesprek over allerlei zaken die met het huwelijk en met het leven als echtpaar te maken
hebben. Het is goed om met elkaar gedachten over het huwelijk in Bijbels perspectief uit te
wisselen. Het volgen van de huwelijkscatechisatie is overigens geen voorwaarde, maar kan
wel een waardevolle bijdrage leveren aan de start van jullie huwelijk. We bevelen de
huwelijkscatechisatie dan ook van harte bij jullie aan.

Trouwkaart
We stellen het erg op prijs als jullie zowel de scriba als de predikant een trouwkaart sturen.
Zo blijven ze op de hoogte van de laatste details.

Bijzonderheden
Jullie (of één van jullie) zijn geen lid van de wijkgemeente Meentkerk, en worden dat niet, en
toch willen jullie graag in de Meentkerk trouwen? Jullie hebben zelf een predikant op het oog,
die bevoegd is om de trouwdienst te leiden? Een familielid is ouderling, die graag dienst zou
willen doen of de Bijbel zou willen overhandigen? Er is veel mogelijk, maar neem bij deze of
andere vragen eerst contact op met de scriba van de kerkenraad voor overleg.

Tenslotte
De kerkenraad van de wijkgemeente Meentkerk wenst jullie Gods zegen toe in de
voorbereiding op jullie trouwdag.
Hartelijke groet van de kerkenraad.

Contactgegevens
Deze zijn te vinden op de webpagina van de Meentkerk onder het kopje ‘Wijkinformatie’,
onderwerp Contact.
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