
Administratie
Stappenplan:
Voor een goed verloop van je administratieve weg naar het huwelijk hebben we een stappenplan
uitgewerkt, dat je vindt op onze website www.sintfranciscus.com/huwelijk-relatie en bij onze
parochiesecretariaten:

Hoogstraten en Wortel:
Vrijheid 185, 2320 Hoogstraten – 03 314 51 54 – parochie.sintkatharina@skynet.be
open op maandag en woensdag van 18.30 u. - 20.00 u.

Minderhout:
Minderhoutdorp 27, 2322 Minderhout – 03 314 51 99 – stclemens@skynet.be
open op vrijdag van 9.00 u. - 10.00 u.

Tijdstip:
De viering vindt plaats in de voor- of namiddag, ten vroegste om 11.00 u. Wil je het tijdstip later nog
wijzigen, contacteer dan het parochiesecretariaat én de voorganger.

Aankondiging in weekendviering:
Het is de gewoonte dat er in het weekend voor het huwelijk door de parochiegemeenschap voor
jullie wordt gebeden. Je bent dan ook van harte uitgenodigd voor deze viering. Vraag op het
parochiesecretariaat naar de juiste datum en tijdstip.

Kostprijs en betalingswijze:
Een kerkelijk huwelijk kost in het bisdom Antwerpen € 275. Het bedrag dient ten laatste drieweken
voor het huwelijk overgeschreven te worden op het rekeningnummer van de parochie. Vermeld bij
de betaling jullie namen en de huwelijksdatum.

Hoogstraten: IBAN: BE55 7360 1389 8144
Minderhout: IBAN: BE49 4146 0109 3171
Wortel: IBAN: BE47 8508 4843 8180

Kerken en kapellen
InHoogstratenheb jedemogelijkheidomte trouwen indeSint-Katharinakerkof indeBegijnhofkerk.
In Minderhout kan dit zowel in de Sint-Clemenskerk als in de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de
Akker aan de Kapeldreef. Wie inWortel wil trouwen, trouwt in de parochiekerk van Sint-Jan Baptist.
Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van de kerk van het Begijnhof vind je onderaan deze
infofiche.

Huwelijksviering
De huwelijkssluiting kan plaatsvinden in een eucharistieviering of gebedsdienst. Kies in alle vrijheid
voor de vorm die het best bij jullie past. Het onthaalkoppel of de voorganger kunnen je bij die
keuze helpen. Het zijn allebei volwaardige liturgische vieringen en ze kosten evenveel.

Voorganger
Huwelijksvieringen worden in principe voorgegaan door pastoor Bart Rombouts of diaken Dries de
Bakker. Op verzoek kan je ook zelf voor een erkende voorganger zorgen.

Bart Rombouts: +32 497 43 27 94 bartrombouts@sintfranciscus.com
Kenny Brack: +32 478 41 30 62 kenny.brack1@gmail.com
Dries de Bakker: +32 496 12 50 53 driesdebakker@sintfranciscus.com
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#trouwenvoordekerk



Ondertrouw/boekje viering:
Ten laatste zes weken voor het huwelijk ga je beiden op ‘ondertrouw’ bij de voorganger. Samen met hem
bespreek je ook de door jullie gekozen teksten voor de huwelijksviering. Pas daarna kan je een definitieve
versie van het boekje maken. Ten minste één week voor het huwelijk bezorg je dan een exemplaar van het
afgewerkte boekje aan de voorganger.

Muziek
Voor de muzikale omlijsting van de viering ben je vrij. Livemuziek en samenzang dragen onze voorkeur
aangezien ze sterker bijdragen tot het vierend samenzijn dan een cd. Kies je voor een cd, dan test je deze
best vooraf in de kerk. Je neemt hiervoor contact op met:

Sint-Katharina Hoogstraten: Roger Michiels 0476 24 23 54
Begijnhof Hoogstraten: Jan Roelen 0496 41 83 17 of 03 314 43 45
Sint-Clemens Minderhout: Paul Hermans 0496 23 48 99
Sint-Jan-Baptist Wortel: May Fockaert 03 314 43 56

Tijdens de viering wordt de cd-speler dan bediend door iemand van de familie of vriendenkring. In de
bovenvermelde prijs van € 275 zit tevens de betaling van een organist. Als je orgelspel wenst, moet je dat
wel vooraf bespreken met de voorganger. De organist speelt minstens drie stukken. Let op! Indien de
organist een solist moet begeleiden, worden organist en solist door uzelf betaald. In de kapel van Onze-
Lieve-Vrouw van de Akker is er geen orgel aanwezig en kan je enkel muziek via een usb-stick afspelen.

Bloemen
Voor bloemen moet je zelf zorgen. Voel je uiteraard vrij… Het altaarstuk blijft na de huwelijksviering staan
in de kerk of kapel. In de Sint-Katharinakerk en in de Begijnhofkerk wordt het bloemstuk niet op het altaar
geplaatst maar op een bijzettafel. Extra kaarsen op of rond het altaar moeten in een glazen potje. Om
veiligheidsredenen zetten we geen potjes met kaarsen in de middengang.

Rode loper
In de Begijnhofkerk en de Sint-Clemenskerk beschikt men over een rode loper.

Huwelijkskaars
Een huwelijkskaars is niet verplicht, maar kan eenmeerwaarde betekenen in jullie huwelijksviering. Bespreek
het vooraf met het onthaalkoppel of de voorganger. Indien je dat wenst, moet je er zelf één voorzien.

Foto
Foto’s en filmopnames van een huwelijk zijn zeker de moeite waard. Je zorgt zelf voor een fotograaf.
Fotografen komen niet mee achter het altaar staan en nemen liever geen foto’s tijdens de homilie en de
communie. Ze vragen ook niet tijdens de viering aan mensen om te poseren. Meestal loopt dit goed...

Trouwboekje
Bij het binnenkomen van de kerk of kapel geef je het trouwboekje af aan de voorganger of koster. Laat het
dus niet thuis liggen of in je wagen…

Aandachtspunten
• Het was lange tijd traditie om met rijst of bloemblaadjes te strooien bij het buitengaan van de kerk.

Helaas zorgt dit voor extrawerk voor poetsvrouwen en kosters. Daaromwillenweu vragen om familie en
vrienden op de hoogte te brengen van onze oproep om niet te strooien. Wij rekenen op uw begrip.

• Achteraan in de kerk of in het portaal mag geen receptie gehouden worden.
• Je duidt zelf een verantwoordelijke aan voor de opruim na de dienst, zowel binnen als buiten.
• Begijnhofkerk: Er mag slechts één auto (met uitzondering voor personen met een handicap) de poort

van het Begijnhof binnenrijden. En de (bid)stoelen in de kerk mogen niet verplaatst worden!


