Trouwen binnen de Hervormde Gemeente te Garderen
Onderstaande informatie is van belang voor stellen die binnen de Hervormde gemeente te
Garderen willen trouwen.
Kerkelijke huwelijksbevestiging;
Wie kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk overweegt, wordt verzocht
allereerst contact op te nemen met de scriba om over de datum een afspraak te maken.
De contactinformatie kunt u op de website www.hervormdgarderen.nl vinden.
Predikant en koster;
Met betrekking tot de trouwdienst is het belangrijk om de predikant te bellen met het oog op
het leiden van de trouwdienst. Vergeet ook niet de koster te bellen om zeker te zijn dat het
kerkgebouw beschikbaar is
Dhr. J.P. Mouw, koster
Eikenlaan 29, Garderen
tel: 0577-462213
Huwelijkskring
Alle stellen die willen trouwen vanuit de gemeente worden verwacht op de huwelijkskring.
Dat is een serie van 4 avonden (vóór de trouwdag) waarin vanuit een christelijk perspectief
aandacht wordt geschonken aan onderwerpen die te maken hebben met de voorbereiding op
het huwelijk. De Hervormde gemeente te Garderen sluit aan bij de huwelijkskring van
Voorthuizen en Kootwijkerbroek.
Huwelijksgesprek
De predikant zal een afspraak met jullie maken voor een gesprek waarin het
huwelijksformulier besproken zal worden. Bovendien zal hij de liturgie van de trouwdienst
met jullie doornemen.
Trouwdienst
De liturgie voor de trouwdienst sluit aan bij die van de andere erediensten in de gemeente. In
overleg met de predikant wordt de liturgie voor de dienst opgesteld. Stellen kunnen zelf een
Bijbelgedeelte en/of tekst aangeven die een bijzondere betekenis voor hen heeft (gekregen) en
die de basis zou kunnen zijn voor de prediking. Ook is het mogelijk om naast de psalmen een
gezang of Bijbellied op te nemen voor of na dienst.
Trouwbijbel
Namens de gemeente ontvangt het bruidspaar een trouwbijbel met het doel om een bijzondere
plek te krijgen in het huwelijksleven. Er kan gekozen worden uit de volgende vertalingen:
- Herziene Statenvertaling
- Statenvertaling
- Parallelbijbel (in combinatie met Het Boek of de NBV
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Opnames
Voor en na de trouwdienst bestaat er de vrijheid om foto’s en/of video-opnames te maken.
Tijdens de dienst mag er een vast opgestelde, onbemande videocamera geplaatst worden op
de galerij. Op deze manier wordt voorkomen dat de trouwdienst verstoord wordt door het
maken van opnames. Centraal toch staat het vragen om Gods zegen over het huwelijk!
Het aanstaande bruidspaar is verantwoordelijk dat de regels worden nageleefd.
Kosten
Enkele weken voor de trouwdag wordt het stel verwacht bij de koster om allerlei zakelijke
aspecten door te spreken. Houd rekening met de kosten die verbonden zijn aan het gebruik
van de kerk, de kosten van een predikant, het kopiëren van de liturgieën, een
cd/cassetteopname van de trouwdienst en een organist. Ieder jaar wordt bekeken wat die
kosten zijn.
Tenslotte
Een goede voorbereidingstijd toegewenst voor jullie trouwdag. Dat deze bijzondere dag mag
in het teken staan van de liefde voor elkaar, maar vooral ook in het teken van de liefde van
Christus voor Zijn gemeente en het bruidspaar in het bijzonder!
De kerkenraad
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