
 
 
 

Reglement voor het aanvragen en verrichten van huwelijksbevestiging. 
 
1. Huwelijksbevestigingen van leden van de Hervormde gemeente van Sint Anthoniepolder worden uitsluitend verricht 

door de eigen predikant. Bij hoge uitzondering, wanneer daarvoor bijzondere dringende redenen zijn en de 
kerkenraad en de predikant daartegen geen bezwaar hebben, kan de huwelijksbevestiging plaatsvinden door een 
oud-predikant van de gemeente. 

 
2. Lid 1 geldt ook indien van het aanstaande echtpaar slechts een van beiden behoort tot de Hervormde gemeente 

van Sint Anthoniepolder. 
 
3. Van lid 1 en lid 2 kan in zeer uitzonderlijke situaties worden afgeweken, zulks ter beoordeling door de kerkenraad 

(bijvoorbeeld wanneer de gewenste predikant tot de naaste familie van het bruidspaar behoort). 
 
4. Onder een huwelijk wordt uitsluitend verstaan de Bijbelse verbintenis tussen één man en één vrouw; bevestiging en 

inzegening van andere relatievormen worden derhalve niet erkend en afgewezen. 
 
5. Huwelijksbevestiging van een echtpaar, van wie geen van beiden tot de Hervormde gemeente van Sint 

Anthoniepolder behoort, maar wel tot een Hervormde Gemeente elders, en die toch een zekere binding met de 
gemeente van Sint Anthoniepolder hebben, bijvoorbeeld oud-inwoners van Sint Anthoniepolder of personen die hier 
werkzaam zijn, maar elders wonen, wordt verricht door: 

a. of de predikant van Sint Anthoniepolder, 
b. of de predikant van elders die daarvoor het meest in aanmerking komt, zulks uitsluitend na uitdrukkelijke 

goedkeuring van de kerkenraad en de predikant van Sint Anthoniepolder. 
 
6. Ingeval van vacature treedt voor de eigen predikant de consulent in de plaats, tenzij de kerkenraad bijzondere 

redenen aanwezig acht van deze regel af te wijken, bijvoorbeeld vanwege de geestelijke ligging van de consulent. 
 
7. In alle gevallen geldt dat de predikant die alhier een huwelijk bevestigt, zich dient te conformeren aan de leer naar 

de Schrift en Belijdenis en aan de alhier gangbare liturgie, waaronder begrepen het gebruik van het volledige 
klassieke huwelijksformulier. Tijdens en voorafgaande aan de dienst worden alleen psalmen gezongen of ten 
gehore gebracht, tenzij vooraf door de kerkenraad voor andere liederen toestemming is verleend.  

 
8. Het wisselen van ringen in de huwelijksdienst is, gezien de roomse achtergrond en afkomst niet toegestaan. Tijdens 

de dienst mag er niet worden gefilmd of gefotografeerd. 
 
9. Aanstaande echtparen die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen, dienen hiertoe ruim van te voren contact 

op te nemen met de predikant met het oog op de zogenaamde huwelijkscatechese. 
 
10. Bij gebleken overtreding van het zevende gebod kan de kerkelijke huwelijksbevestiging niet plaatsvinden dan na 

gedane schuldbelijdenis voor de kerkenraad of vertegenwoordiging van de kerkenraad. 
 
11. Aanvragen om huwelijksbevestiging worden niet ingewilligd indien van te voren blijkt dat het huwelijksfeest zal 

worden gevierd met wereldse muziek en dans. 
 
12. Bruidsparen, wier huwelijk alhier kerkelijk zal worden bevestigd, dienen ruimschoots van te voren, doch na gesprek 

met de predikant of kerkenraad, zelf contact op te nemen met het college van kerkrentmeesters, de koster en de 
organist voor de nodige afspraken. 

 
13. Bij binnenkomst van het bruidspaar mag het orgel ondersteund worden door een trompet.  
 
Namens de kerkenraad, december 2012 
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