Adressen en telefoonnummers
Wijkgemeente I: De Hoeksteen
Predikant: mw. ds. A.T. Metz-Brink, Perengaarde 97,
3344 PR Hendrik-Ido-Ambacht, tel. (078) 645 42 70,
a.metz@pkn-zwijndrecht.nl
Scriba: mw. J. Brandwijk, tel. (078) 619 55 72,
scribahoeksteen@pkn-zwijndrecht.nl
Koster: dhr. R.E. Guit, tel. (078) 612 42 08
Wijkgemeente II: Centrum - Oude Kerk
Predikant: ds. F. Maaijen, Laurensvliet 1D, 3331 HT Zwijndrecht,
tel. (078) 645 84 71 (liefst tussen 13.00 - 13.30 uur),
predikant@oudekerkzwijndrecht.nl
Scriba: dhr. P.J. Velthuizen, tel. (078) 785 27 39,
scriba@oudekerk-zwijndrecht.nl
Koster: Mw. M.M.J. Kreukniet-van Donk, tel. (078) 619 36 93
Wijkgemeente III: Open Hof Gemeente
Predikant: Vacant
Scriba: mw. J.M. Nuninga-Lodder, (078) 612 80 45,
scriba@openhofkerk.nl
Koster : dhr.W. van Gelder, tel. (078) 612 59 73
Wijkgemeente IV: Lindtse Gemeente
Predikant: mw. ds. C.J. Don, Walraven van Hallstraat 34,
3333 BZ Zwijndrecht, tel (078) 842 67 06, cjdon@pkn-zwijndrecht.nl
Scriba: Mw. J. Zwep-Versteeg,tel. (078) 612 26 21,
scribalindtsekerk@pkn-zwijndrecht.nl
Koster Lindtse Kerk: mw. L.P. Vonk-van der Ree, tel. (078) 610 34 81
Koster Pietermankerk: mw. L.H. Verveer-de Graaf, tel. 06 1969 5605
Kerkelijk Bureau
Kerkstraat 49a
Postbus 150, 3330 AD Zwijndrecht
Tel. (078) 612 82 46, kbz@hervormdzwijndrecht.nl
Geopend dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
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Een goed voornemen
voornemen

Een goed voornemen
Aanstaand bruidspaar, het is fijn dat jullie samen de stap willen zetten om elkaar het jawoord te geven. Het is dan ook een goed voornemen om in de kerk Gods zegen over
jullie huwelijk te vragen. Om nu op jullie trouwdag alles ordelijk te laten verlopen is het
nodig om een aantal zaken goed geregeld te hebben.
Wat moeten jullie doen?
Allereerst is het van belang om met een aantal personen van de Hervormde gemeente
afspraken te maken.
Als jullie de datum van de trouwdag hebben vastgesteld, neem dan contact op met de
predikant van de wijkgemeente waartoe jullie behoren en met het Kerkelijk Bureau.
Onze Hervormde gemeente heeft in totaal de beschikking over vier kerkgebouwen:
De Hoeksteen, Oude Kerk, Lindtse Kerk en Pietermankerk.
In onze Hervormde gemeente wordt voor de bevestiging en inzegening van een huwelijk
onderscheid gemaakt tussen enerzijds bruidsparen waarvan minstens één van de partners
tot de Hervormde gemeente te Zwijndrecht behoort en anderzijds bruidsparen van buiten
deze gemeente.
a Als tenminste één van de partners lid is van de Hervormde gemeente te
Zwijndrecht:
1 Neem dan contact op met de predikant of de scriba van de wijkgemeente waartoe je
behoort. Dit is nodig om de dienst, de aanwezigheid van een ouderling en een diaken,
het geschenk van de wijkkerkenraad etc. voor jullie te regelen.
2 Reserveer op het Kerkelijk Bureau het kerkgebouw waarin jullie huwelijk bevestigd
en ingezegend gaat worden. Daar zorgt men dat de koster en de organist
geïnformeerd worden.
b Als géén van de partners lid is van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht:
In dit geval stelt de Hervormde gemeente slechts het kerkgebouw ter beschikking.
1 Neem contact op met de predikant door wie jullie het huwelijk willen laten
bevestigen en inzegenen. De predikant zorgt voor de dienst, dat een ouderling en een
diaken in de dienst aanwezig zijn, etc.
Reserveer op het Kerkelijk Bureau de kerk waarin jullie huwelijk bevestigd en
ingezegend gaat worden. Daar zorgt men dat de koster en de organist geïnformeerd
worden.

2

Termijnen
Voor zowel de voorbereiding van de dienst als de reservering van het kerkgebouw is het
verstandig dat jullie ruim op tijd contact met de predikant en het Kerkelijk Bureau
opnemen. De uiterste termijn is 10 weken van tevoren.
De huwelijksdienst
Hoe ziet zo’n huwelijksdienst eruit? Tijdens deze bijzondere dienst gaat de predikant
voor, hij houdt een preek die past bij deze gelegenheid. Hij geeft jullie Gods zegen mee
en overhandigt jullie de Bijbel. De organist bespeelt het orgel en begeleidt de samenzang.
De koster zorgt er voor dat de kerkdeuren openstaan en dat de kachel en de lampen
branden.
Kosten en betaling
Zoals je zult begrijpen zijn er kosten verbonden aan het gebruik van het kerkgebouw.
Kosten van verlichting, de koster (gemiddeld drie uren per dienst), de organist etc.
Daarom vragen wij jullie om een bescheiden bijdrage.
Voor het gebruik van het kerkgebouw zijn de kosten € 400,- all-in. Daar komen dus
verder geen kosten meer bij tenzij jullie extra wensen hebben. Daarover straks meer.
Echter als tenminste een van de partners lid is van de Hervormde gemeente te
Zwijndrecht wordt een gereduceerd tarief in rekening gebracht van € 200,- all-in. Ook
daar wordt uiteraard het voorbehoud gemaakt van de extra wensen. Hiervoor zal jullie
een nota worden toegestuurd.
Zoals reeds genoemd kan het mogelijk zijn dat jullie extra wensen hebben. Bijvoorbeeld
muziek anders dan van een organist, repetities van een band of koor, aparte bezichtiging
van de kerk door familie of vrienden, het aanbrengen van versierselen, etc. Het tarief
voor de koster bedraagt € 30,- per uur. Dit zal later apart in rekening worden gebracht.
Maak over deze extra’s altijd tijdig heldere afspraken. Dat voorkomt teleurstellingen op
jullie feestdag.
Tijdens jullie dienst kan je overwegen om een collecte te houden en te bestemmen voor
een goed doel naar eigen keuze. Je mag de collecte ook bestemmen voor de Hervormde
gemeente te Zwijndrecht. Daar zijn wij jullie dan zeer erkentelijk voor.
Tenslotte
De Hervormde gemeente te Zwijndrecht wenst jullie alvast Gods zegen toe in de
voorbereiding van jullie huwelijk.
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