
De Rooms Katholieke kerk kent zeven  

sacramenten.  

 

Deze zeven zijn:  

 

Het doopsel 

Het vormsel 

De Eucharistie 

Het huwelijk 

De wijding 

Het sacrament van ziekenzalving 

Het sacrament van boete en verzoening. 
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Jullie gaan trouwen, een grote keuze in je 

leven, van harte gelukgewenst!  

 

Over jullie wederzijdse liefde en  

gezamenlijke toekomst vragen jullie  

ook graag Gods zegen. De Kerk wil jullie 

hierin graag terzijde staan. 
 

In deze folder geven wij informatie over 

het sacrament van het huwelijk en de 

voorbereiding. 

 

Het sacrament van het huwelijk,  

wat betekent dat? 

 

Het huwelijk is de liefdesband tussen 

twee mensen. Wij geloven dat het ook 

gevierd mag worden als een verbond dat 

God met beide partners sluit. Het is een 

heilig verbond, een kostbaar gegeven, 

een sacrament. En dit sacrament wordt 

niet ’toegediend’ door een priester of 

diaken; het huwelijkssacrament geven 

man en vrouw elkaar door hun weder-

zijds ja-woord.  

Kerkelijk trouwen houdt dus in dat de 

huwelijkspartners ten overstaan van de 
priester of diaken, als officieel getuige 

namens de Kerk, en in aanwezigheid van 

enkele zelfgekozen getuigen, hun trouw-

belofte voor God uitspreken.   

Aanmelding en voorbereiding 

 

Zodra jullie je trouwdatum hebben geko-

zen, vragen we je contact op te nemen met 

het centraal secretariaat. Dit bekijkt of de 

pastoor die dag beschikbaar is en het kerk-

gebouw waar jullie de viering wensen, vrij 
is. 

  

Aan het huwelijk gaat een voorbereiding 

vooraf. Deze voorbereiding bestaat uit  

twee avonden.  

Het is gewenst dat jullie beiden op deze  

avonden aanwezig bent.  

 

Huwelijk 

Parochie St. Jan de Doper 

Opgave via het 

Centraal secretariaat:  

0297-265046 /  

Centraal.secretariaat@stjandedoper-

vechtenvenen.nl  

 

Praktisch Kosten 

 

Als bijdrage voor de voor-

bereiding en de huwelijks-

viering vragen wij 650 euro.  

 

 


