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INLEIDING
Jullie houden van elkaar! De hele wereld mag het weten. En nu willen jullie gaan trouwen. Een
geweldige stap. Maar ook een stap waar je goed over na moet denken. Het is een beslissing voor het
leven! Graag willen we jullie helpen om te ontdekken of jullie de juiste partners voor elkaar zijn en er
klaar voor zijn om te trouwen. Wanneer jullie zeker weten dat jullie bij elkaar passen, kan alles voor jullie
trouwdag worden geregeld. Wij vinden het een voorrecht om jullie huwelijk in de NLEG te zegenen en
hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet.
NEEM TIJD OM ELKAAR BETER TE LEREN KENNEN
Het is heerlijk om verliefd te zijn. Je leeft op een roze wolk en je relatie lijkt niet meer stuk te kunnen.
Toch is het belangrijk om geen overhaaste stappen te nemen en elkaar eerst goed te leren kennen
voordat je gaat trouwen. Neem daar de tijd voor! Wees eerlijk en heb geduld om naar elkaar toe te
groeien.
HIERBIJ EEN AANTAL TIPS OM ELKAAR BETER TE LEREN KENNEN:
 Neem tijd voor elkaar.
 Investeer in je relatie en ontdek of jullie echt bij elkaar passen.
 Praat veel met elkaar.
 Ga geen moeilijke onderwerpen uit de weg.
 Praat over jullie dromen, eventuele kinderen, omgaan met geld, jullie ambities en stel elkaar de
vraag in hoeverre je je zelfstandigheid wilt behouden.
 Wees eerlijk over je verleden, ook als dat niet zo rooskleurig is.
 Lees samen een boek over huwelijk en relatie. Bijvoorbeeld Kussengevecht van MinelIa van Bergeijk
of De vijf talen van de liefde van Gary Chapman.
 Bespreek wat je hierin tegenkomt en wat je opvalt. Neem tijd met God. Leer om samen te bidden.

VOLG EEN HUWELIJKSVOORBEREIDINGSCURSUS
Er wordt veel tijd in de voorbereiding gestoken om de huwelijksdag tot een bijzondere dag te maken.
Neem ook tijd om de huwelijksvoorbereidingscursus te volgen om je huwelijk tot een bijzonder huwelijk
te maken! Je kunt informatie opvragen bij Andre en Annelies Leeflang.
Werk aan jezelf! Je hebt misschien al heel wat meegemaakt. In dat geval is het verstandig dat je eerst
genezing zoekt bij God voor je eigen pijn en gebrokenheid, zodat je deze dingen niet als bagage met je
meeneemt in jullie huwelijk. Wees met al deze dingen bezig voordat je plannen maakt voor die ene grote
dag. Maar let op! Loop niet te hard van stapel. Seksuele gemeenschap hoort thuis binnen de veilige
kaders van jullie huwelijk. Geen huwelijk, geen seks.
Bind de kat niet op het spek. Oftewel, maak het elkaar niet onnodig lastig. Ga niet samenwonen. Kruip
niet bij elkaár in bed en maak duidelijke afspraken over jullie grenzen.

TROUWEN IN DE NLEG
Een huwelijksinzegening is een geweldig feest. Wanneer jullie elkaar trouw beloven is God erbij. Nee,
niet op een afstandje. Hij verbindt zich met jullie zoals jullie je aan elkaar verbinden.
Een kerkelijke zegening mag in Nederland pas plaatsvinden nadat het burgerlijk huwelijk is gesloten.
Anders is het niet rechtsgeldig. Toch is het belangrijk dat wanneer jullie het voornemen hebben om te
gaan trouwen éérst met de NLEG in gesprek te gaan en daarna met het gemeentehuis.
Als jullie lid zijn, of van plan zijn om lid te worden van de NLEG en daarmee de geloofsbelijdenis van de
Gemeente onderschrijven, vinden wij het een voorrecht om betrokken te zijn bij de inzegening van jullie
huwelijk. In sommige gevallen zijn er echter Bijbelse gronden die een huwelijk in de weg kunnen staan.
Maak daarom tijdig een afspraak met onze voorgangers Ab & Marcia Meerbeek (pastor@nleg.nl). Dus
niet als alles al geregeld is! Samen kunnen we dan nadenken wat jullie op die bijzondere huwelijksdag
willen laten zien aan God, elkaar, de familie en vrienden, de Gemeente, etc.

PRAKTISCH GOED GEREGELD
Nadat jullie een gesprek met de voorganger hebben gehad en een huwelijksvoorbereidingscursus
hebben gevolgd, kan de grote dag worden gepland. Agenda's trekken! Zijn de voorgangers beschikbaar,
het NLEG-gebouw of eventueel een ander kerkgebouw en natuurlijk het gemeentehuis en andere
accommodaties?
Voor de samenkomst zelf moet ook heel wat worden geregeld, denk bijvoorbeeld aan muzikanten,
geluidstechnici en liturgie of projectie. Hoewel we jullie bij alles willen helpen gaat niets vanzelf.
Voor het reserveren van de kerkzaal neem je contact op met gebouwbeheer, Rene Nieuwkerk.
Het benaderen van muzikanten kun je doen via de aanbiddingsleiders, Elsbeth en Jambat.

KOSTEN
Wanneer de trouwdienst onder de verantwoordelijkheid van de NLEG valt, hoeven jullie geen huur voor
de kerkzaal te betalen. Voor muzikanten, geluidstechnici en projectiemensen wordt € 25,- per persoon
gevraagd. Regelen jullie de muzikanten zelf, dan zijn jullie natuurlijk vrij om te doen wat jullie willen.
Het is mogelijk om de receptie in het gebouw van de NLEG te houden. Kosten voor de huur kun je
opvragen bij Rene Nieuwkerk.
NA JULLIE TROUWDAG
Wij willen graag betrokken bij jullie blijven. Zo'n zes tot twaalf maanden na de huwelijksinzegening zal er
daarom nog een gesprek plaatsvinden. Om de foto's te bekijken en te zien hoe het leven jullie samen
afgaat.
CHECKLIST
Neem tijd voor elkaar en bereid je goed voor.
 Maak, voordat jullie de huwelijksdag plannen, een afspraak met de voorgangers, Ab & Marcia
Meerbeek, pastor@nleg.nl
 Volg een huwelijksvoorbereidingscursus in overleg met Andre en Annelies Leeflang.
 Hebben jullie een datum voor de grote dag? Check of de voorgangers beschikbaar zijn om jullie
huwelijk te zegenen.
 Reserveer de zaal in de NLEG via de Rene Nieuwkerk of kies een andere locatie.
 Maak een afspraak met Rene Nieuwkerk om alle praktische zaken door te nemen.
 Bespreek muzikanten voor de trouwdienst. Neem hierover contact op met Jambat en Elsbeth
 Stel een liturgie op en bepaal of de liederen geprojecteerd gaan worden of op papier wil printen.
 Willen jullie de receptie in de NLEG, bespreek dit dan met Rene Nieuwkerk.

