Inschrijving
Inschrijven doe je via de dekenale website:
http://www.dekenaatsint-niklaas.be/
→ Mijlpalen en sacramenten
→ scroll door naar ‘Huwelijk’
Lees de info aandachtig en meld jullie dan
aan voor de ‘avonden voor huwenden’.
Hier kan je ook zien in welke reeksen nog
plaats is en vul het formulier in.
Voor vragen kan je terecht bij
Agnes Maes (Tel: 03/777.73.11)
agnes.maes@sint-carolus.be
Na inschrijving ontvangen jullie binnen
enkele dagen een bevestiging via e-mail.
De avonden gaan door bij één van deze
ontvangende gezinnen
• Tom en Femke Vercauteren– Pauwels
• Pieter en Karin Lauwers – Geerts
• Gorik en Goedele Hageman – Laenens
In de week voorafgaand aan de eerste
avond ontvangen jullie een e-mail van het
ontvangend gezin met verdere informatie
(o.a. met het adres waar jullie verwacht worden.)

Prijs
€ 10 per koppel
Graag storten op rekening:
‘Huwelijksvoorbereiding’
BE79 7370 3957 5033 (KREDBEBB)
met vermelding:
“reeks +nr + voornamen”

Meer initiatieven
Gezinsontbijt
(centrumparochie)
Maandelijks komt een groep gezinnen van de
centrumparochies vóór de eucharistieviering
samen om te ontbijten en elkaar te
ontmoeten.
Meer info bij tom.vercauteren77@skynet.be

HUWELIJKSVOORBEREIDING
in verschillende stappen

Buiten het dekenaat
Er zijn nog andere initiatieven om jullie
relatie te verdiepen. Indien je hierin
interesse hebt, kan je surfen naar volgende
websites
Samen naar meer
www.samennaarmeer.be
(initiatief van vzw Encounter Vlaanderen)
Omdat geluk wederkerig is
www.gezinspastoraal.be/328/partnerrelatieen-gezinsleven/partnerrelatie/initiatievenrond-partnerrelaties#Focolare
(Diocesane huwelijksvoorbereiding)

2016 – 2017

Voorbereiding op jullie
christelijk huwelijk
1. In twee "Avonden voor huwenden",
die dekenaal worden ingericht,
willen wij enkele aspecten van het
huwelijk aanreiken vanuit een
eigentijdse, christelijke visie.
Deze gespreksavonden gaan door bij
een ontvangend gezin waar in
beperkte groep wordt uitgewisseld
vertrekkende vanuit jullie ervaringen
en verwachtingen.
Het is een hulp om verder naar het
engagement van het huwelijk toe te
groeien.
2. Verder verwachten we ook dat jullie
vóór jullie huwelijk minstens één
parochiemoment bijwonen.
3. Het zou fijn zijn indien jullie ook mee
eucharistie vieren in het weekend
vóór jullie huwelijk in de kerk waar
jullie trouwen. In die viering wordt
jullie huwelijk aangekondigd aan de
gemeenschap.

Inhoud van de twee avonden

Keuzemogelijkheden

Groeien in relatie:
een speelse aanpak

voor de twee avonden (om 20 u)

Deze avond praten we – via een spelvorm –
onder meer over:
− relaties (met familie en vrienden)
− communicatie en conflicten
− engagement
− seksualiteit
− kinderen
Het is een gezellige en deugddoende avond
waarbij iedereen zich wel eens kan
herkennen in de verhalen van de andere.

Mag het ietsje meer zijn ?
(over het christelijk huwelijk)
Wat betekent het als je kiest voor een
kerkelijk huwelijk?
Op deze avond willen wij samen zoeken
hoe deze kerkelijke huwelijksviering jullie
huwelijksdag maar ook jullie verdere
samenleven als man en vrouw rijker en
dieper maakt. Er worden tevens tips
gegeven voor de inhoud en de structuur
van jullie viering.
(Dus wacht nog even om jullie viering uit te
werken.)

Na het volgen van deze twee avonden
neem je terug contact op met de priester
voor verdere afspraken.

•

reeks 1 op maandagen
10 en 17 oktober 2016

•

reeks 2 op zaterdagen
28 januari en 4 februari 2017

•

reeks 3 op dinsdagen
21 en 28 februari 2017

•

reeks 4 op maandagen
20 en 27 maart 2017

•

reeks 5 op zaterdagen
6 en 13 mei 2017

reeks 6 op woensdagen
24 en 31 mei 2017
Raadpleeg de website voor eventuele
wijzigingen.
•

voor het parochiemoment
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerstviering
Valentijnviering
Paasviering
Pinksteren
Sint-Jansvuur
Ontbijt met aansluitend eucharistie
Zondag Zindag
Dankviering

Data en plaats vinden jullie op de website bij
inschrijving.

