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Door dit formulier minimaal 4 maanden voor de voorgenomen 

huwelijksbevestiging in te vullen doe je een aanvraag voor een 

huwelijksinzegening onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de 

Hervormde gemeente van Bergambacht. 

Het ingevulde aanvraagformulier zal, vergezeld van jullie beider motivatiebrief aan de 

kerkenraad, bij de (wijk)predikant moeten worden ingeleverd.  

 

De motivatiebrief zal elk van jullie apart moeten schrijven. Het format daarvoor kun je 

downloaden van de website of aanvragen bij de scriba. 

Daarna neemt de wijkpredikant contact met jullie op over de vervolgstappen. De gegevens 

van het aanvraagformulier en de beide motivatiebrieven worden vertrouwelijk behandeld.  

 

 

Bevestiging en inzegening van het huwelijk wordt aangevraagd door de 

hieronder genoemde personen: 
 

GEWENSTE DATUM KERKELIJKE INZEGENING: 

Datum  :  

Tijdstip  :  

Welke predikant hebben jullie op het oog?   :  

Waar willen jullie de kerkelijke inzegening onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad 

van de Hervormde gemeente van Bergambacht laten plaatsvinden?  
 

 In de Laurentiuskerk (onze eigen kerk)   Elders, namelijk :  

 

GEGEVENS BRUIDEGOM 

Naam en voornamen :  

Geboortedatum :  

Huidig adres  :  

Telefoonnummer :     E-mail :  

Zoon van   :     en : 

 

BRUID 

Naam en voornamen :  

Geboortedatum :  

Huidig adres  :  

Telefoonnummer :     E-mail :  
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Dochter van   :     en : 

OVERIGE GEGEVENS 

In welke burgerlijke gemeente gaan jullie trouwen?  :  

En op welke datum?  :  

Op welke datum is de huwelijksaangifte?    : 

Toekomstig adres :  

 

PERSOONLIJKE SITUATIE 

Zijn jullie, is een van jullie al eerder getrouwd geweest? Zo ja, wie en wanneer? 

 

Hoe lang  hebben jullie een relatie met elkaar? 

 

Wonen jullie nu samen of hebben jullie al samengewoond? 

 

Heeft jullie huwelijk de instemming van jullie beider ouders (voor zover zij nog leven)? 

 

Zijn er al kinderen uit jullie of een eerdere relatie of is er sprake van zwangerschap? 

 

 

RELATIE MET DE KERK 

Zijn jullie beiden lid van de Protestantse kerk in Nederland? (dooplid of belijdend lid)  

 

Zo niet, is er ook sprake van lidmaatschap van een andere kerk of geloofsgemeenschap? 

 

Met welke gemeente zijn jullie op dit moment kerkelijk verbonden? 

 

 

OVERIGE OPMERKINGEN DIE VAN BELANG KUNNEN ZIJN: 
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Procedure kerkelijk huwelijk 

 

Het toekomstig bruidspaar levert het ingevulde formulier en de beide motivatiebrieven in bij de 

wijkpredikant*. Het formulier wordt door hem gekopieerd voor: zichzelf,  de secretaris van het 

college van kerkrentmeesters en het aanstaand bruidspaar zelf. De wijkpredikant* licht de 

betreffende wijk ouderling in. 

De predikant legt uit aan het aanstaand bruidspaar wat het vervolg voor het echtpaar zal zijn.  

 

Door de secretaris van het college van kerkrentmeesters wordt gekeken of de kerk op de door 

hen gewenste datum vrij is. Als dat zo is, dan kan de kerk gereserveerd worden. Tevens neemt 

de secretaris onderstaande punten door met het bruidspaar. De datum wordt door de 

secretaris doorgegeven aan de koster. 

• De secretaris regelt een organist. Het bruidspaar kan een voorkeur aangeven voor een 

van de vaste organisten, waarna door de secretaris gekeken wordt naar de 

beschikbaarheid van de organist. 

• Het bruidspaar maakt een afspraak met de koster voor eventuele bijzonderheden. 

• De kosten voor het gebruik van de kerk zijn voor het college van kerkrentmeesters, als 

het bruidspaar, c.q. bruid of bruidegom, behoren tot de Hervormde gemeente van 

Bergambacht. Wanneer een andere predikant dan de eigen predikant(en) de dienst zal 

leiden, zijn de kosten voor het bruidspaar. De penningmeester van de kerkrentmeesters 

stuurt hiervoor een factuur naar het bruidspaar. De penningmeester betaalt daarna 

deze kosten aan de predikant. 

• De secretaris geeft ruim van te voren de noodzakelijke gegevens van het aanstaand 

bruidspaar door aan de koster en de organist. 

• De collecte tijdens de huwelijksdienst is altijd bestemd voor het college van 

kerkrentmeesters. 

• De huwelijksbijbel wordt door de dienstdoende ouderling in de consistorie van de kerk 

opgehaald en voorzien van een inlegvel. Tijdens de huwelijksdienst wordt de 

huwelijksbijbel overhandigd door de ouderling van dienst. 

 

 

Telefoonnummers: 

Evert & Corriene Langerak kosters Laurentiuskerk  0182-352717 

F.R.A. den Bleker  secretaris college van Kerkrentmeesters  0182-751801 

Ds. J. van der Meijden   predikant wijk A    0182-786333 

Ds. R.R. Eisinga  predikant wijk B    0182-604570 

 

 

∗ In principe (als er geen reden is om het anders te doen) is de wijkpredikant 

waartoe de bruid (indien deze niet in Bergambacht woont dan geldt dit ook voor 

de bruidegom) behoort, degene die het huwelijk zal bevestigen en inzegenen. 

Voor de bevestiging en inzegening van een huwelijk door een predikant van 

buiten de Hervormde gemeente is toestemming nodig van het moderamen van 

de kerkenraad. In de regel mogen daartoe bevoegde familieleden (1e of 2e 

graad) een huwelijk bevestigen en inzegenen. Indien het huwelijk bevestigd 

wordt door een predikant van buiten de Hervormde gemeente, zal deze door het 

bruidspaar zelf vergoed moeten worden. 


