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Onderwerp: Informatie voor bruidsparen 
 
 
Geacht bruidspaar,  
 
Allereerst van harte gelukgewenst met uw voornemen binnenkort in het huwelijk te treden. In 
deze brief treft u meer informatie aan met betrekking tot de gang van zaken rondom uw 
voorgenomen huwelijk. 
 
Aanvraag kerkelijke bevestiging 
De kerkelijke bevestiging en inzegening van uw huwelijk vraagt u aan bij de kerkenraad van 
de wijkgemeente waarin u woont. Bent u niet kerkelijk meelevend in Ede, dan richt u het 
verzoek aan het College van Kerkrentmeesters.  
 
Nadat de aanvraag bij de kerkenraad (predikant) is ingediend moet u zo spoedig mogelijk op 
het kerkelijk bureau het door u gewenste kerkgebouw bespreken, onder opgaaf van datum en 
tijd. 
Ook moet u gegevens verstrekken die nodig zijn voor de inschrijving in het huwelijksregister. 
Dit betreft uw beider namen, geboortedata en huidig adres(sen), evenals het toekomstig 
adres. Hiervoor is een formulier ontwikkeld, dit wordt u (zo mogelijk) per e-mail toegezonden.  
 
Het kerkelijk bureau zorgt voor berichtgeving aan de betreffende koster. Ook krijgt de scriba 
van de betrokken wijkgemeente het verzoek in een kerkenraadvergadering een ambtelijke 
afvaardiging aan te wijzen. Deze zal dienstdoen tijdens uw trouwdienst. 
In de kerkbode wordt aan het begin van de maand voor het huwelijk een bericht geplaatst dat 
het huwelijk is aangevraagd. Ook wordt onder kerkdiensten de trouwdienst geplaatst in de 
week van het huwelijk.  
 
In principe zal uw wijkpredikant uw huwelijksdienst leiden. Mocht u om persoonlijke redenen 
een andere predikant wensen, dan is dat, met instemming van de betrokken wijkpredikant 
mogelijk. Voor bevestiging en inzegening van het huwelijk door een predikant van buiten de 
Hervormde gemeente Ede, is toestemming nodig van het moderamen van de betrokken 
kerkenraad. Eventuele kosten die een predikant van buiten de Hervormde gemeente Ede bij 
het College van Kerkrentmeesters declareert zullen aan u worden doorberekend. 
 
Indien u tijdens de dienst van liturgieën gebruik wenst te maken, kunt u contact opnemen met 
het kerkelijk bureau om deze te laten drukken. Uiteraard dient u de liturgie nog wel zelf op te 
stellen en zijn de kosten hiervan voor uw rekening. Een formulier hiertoe is beschikbaar op de 
website www.hervormdede.nl Wilt u zo vriendelijk zijn een exemplaar van de liturgie 
vroegtijdig naar de organist te sturen? 
 
Financiële bijdragen 
 
De bijdrage voor het gebruik van het kerkgebouw is € 225,00. Deze kosten dienen ter dekking 
van de onkosten van het gebruik van het kerkgebouw van uw keuze, maar zijn exclusief een 
eventuele organist. U kunt zelf een organist vragen te spelen tijdens de dienst.  
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Betaling van uw bijdrage 
Voor alle in deze brief genoemde (mogelijke) bijdragen geldt dat u van het College van 
Kerkrentmeesters een factuur ontvangt. 
 
Collecte 
Tijdens de trouwdienst wordt éénmaal gecollecteerd en de opbrengst is in principe bestemd 
voor de diaconie.  
Wilt u de opbrengst aan een ander doel geven, dan dient u contact op te nemen met de 
voorzitter van het College van Diakenen, de heer J. van der Sluijs. 
Voorwaarde is wel dat een ander doel een Christelijke of medische bestemming moet hebben. 
U kunt hem via zijn e-mailadres (hjjvandersluijs@hervormdede.nl) bereiken. 
Wilt u in ieder geval alle gegevens van het collectedoel (IBAN, tenaamstelling en nadere 
omschrijving van doel of project) naar hem mailen?  
De dienstdoende diaken zal de collecte naar het Kerkelijk bureau brengen en daar nogmaals 
de naam van het bruidspaar, het doel en IBAN-nummer toevoegen. 
 
Edese kerkbode 
Het College van Kerkrentmeesters biedt u graag 4 x een Edese Kerkbode aan. U ontvangt 
deze na uw huwelijksdatum kosteloos. Daarna kunt u aangeven dat u de kerkbode wilt blijven 
ontvangen via een abonnement. Dit kunt u het beste doorgeven aan het kerkelijk bureau, bij 
voorkeur via e-mail kerkbureau@hervormdede.nl 
 
Rest ons u een goede trouwdag en bovenal van harte Gods zegen toe te wensen in de tijd die 
komen gaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Ede, 
 
 
 
 
Peter van den Heuvel     Bert Verwoerd 
Voorzitter CvK     Secretaris CvK 
 


