
Overzicht vijf workshops “Liturgische Vorming” op 4 november 2019 

 

 

1. Workshop ‘Huwelijksvoorbereiding’ 

Begeleid door het echtpaar Van Meel, 

werkgroep huwelijksvoorbereiding in ’s-Hertogenbosch. 
 
Trouwen voor de Kerk begint met een goede huwelijksvoorbereiding. Investeren in 

huwelijksvoorbereiding is de moeite waard vandaag de dag. In deze workshop wordt uitleg gegeven 

over hoe we bij de huwelijksvoorbereiding in ’s-Hertogenbosch stilstaan bij de volgende 

onderwerpen: achtergronden van sacramenten, de diepere betekenis van het ‘jawoord’, de kracht 

van wederzijdse liefde om een ‘wij’ te worden, en door een speelse quiz komen veel kerkelijke 

begrippen aan bod. De open gesprekken in de groep dragen bij aan meer openheid binnen het stel, 

respect en eigen identiteit. Samenzijn werpt licht op het huwelijksverbond vandaag! 

 

 

2. Workshop ‘De liturgie rondom het Sacrament van het Huwelijk’ 

Begeleid door plebaan V. Blom, 

bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie. 
 
De liefde tussen man en vrouw, die in hun verscheidenheid elkaar aanvullen, wordt door hen 

sacramenteel bezegeld in Jezus Christus. Daarvan is de priester of de diaken de bijzondere getuige 

namens de Kerk. Het is een blijvend verbond en een teken van liefde in Gods Naam binnen onze 

wereld. Het huwelijk kan gesloten worden in een eucharistieviering of een viering van woord en 

gebed. Wanneer een gedoopte persoon trouwt met een niet-gedoopte persoon is hiervoor een aparte 

liturgie voorzien. Het is aan te bevelen om uit dankbaarheid een huwelijksjubileum in de kerk te 

vieren. In deze workshop gaan we in op de verschillende vormen van liturgie rondom het Sacrament 

van het Huwelijk. Het huwelijk in een eucharistieviering of woord- en gebedsdienst. Ook worden in 

deze workshop de verschillende modellen van een kerkelijk huwelijk besproken. Tevens zal aandacht 

besteed worden aan het zegenen van verloofden, de hernieuwing van de huwelijksbeloften, het 

vieren van een huwelijksjubileum.  

 

 

3. Workshop ‘Huwelijk/gezin en diacaonie’ 

Begeleid door mevrouw Y. Koopman-Snep, 

vrijwilliger in de parochie H. Johannes evangelist ’s-Hertogenbosch. 
 
Hoe bouw je als gehuwden/gezin mee aan het Koninkrijk van God? Op welke manier kunnen we 

dienstbaar zijn aan onze naasten? Hoe dragen we als gehuwden bij aan de opbouw van kerk en 

samenleving? In deze workshop worden aansprekende voorbeelden gegeven over diaconie vanuit het 

huwelijk/gezin. 
  



4. Workshop ‘Huwelijk en het Kerkelijk Recht’  

Begeleid door emeritus-pastoor C. Mennen 

docent kerkelijk recht aan het Sint-Janscentrum. 
 
Een aanstaand echtpaar dat naast het burgerlijk huwelijk een kerkelijk huwelijk wil aangaan, neemt 

als eerste contact op met de pastoor van de ‘eigen’ parochie (de parochie waar men woont). 

Met de pastoor of de pastor, diaken of pastoraal werk(st)er van de parochie, wordt de ‘Verklaring 

voor de Kerkelijke Huwelijkssluiting’ ingevuld. Daarbij wordt bekeken of er mogelijk kerkrechtelijke 

beletselen zijn, zoals verschil in godsdienstige overtuiging of levensovertuiging, een eerder burgerlijk 

en/of kerkelijk huwelijk, of bijvoorbeeld bloedverwantschap. Voor al deze gevallen dient verlof of 

dispensatie te worden aangevraagd. Alleen een bisschop, priester of diaken is gerechtigd een 

kerkelijk huwelijk in te zegenen. Tijdens de kerkelijke huwelijksviering moeten enkele elementen aan 

de orde komen voor rechtsgeldigheid. In de workshop worden de kerkrechtelijke aspecten van een 

huwelijk besproken.  

 

 

5. Workshop ‘Huwelijkspastoraat’ 

Begeleid door mevrouw M. van den Broek 

bisschoppelijk gedelegeerde voor familiepastoraat. 
 
Huwelijkspastoraat: In elke parochie wordt geïnvesteerd in de geloofsgroei van gehuwden en 

gezinnen. Dat bestaat niet alleen uit het overbrengen van geloofskennis, maar vooral uit het 

overbrengen van de geloofsbeleving. De parochie is er niet alleen in goede dagen, maar ook in kwade. 

Als een huwelijk in zwaar weer terechtkomt, weten de echtelieden de weg naar de priester, diaken of 

pastoraal werk(st)er voor een luisterend oor. Indien nodig weten zij het echtpaar door te verwijzen 

naar professionele (christelijke) hulpverleners. Dezelfde zorg is er voor gescheiden en alleenstaande 

ouders. Het is voor de parochie de ultieme test of ze zoveel naastenliefde kan opbrengen om deze 

mensen te troosten, te bemoedigen en te helpen om trouw te blijven aan datgene wat de Kerk van ze 

vraagt. In deze workshop worden hier handvatten voor geboden en good practices gedeeld.  

 

 
 


