
infofiche
DANKVIERING RELATIE

Hoogstraten en Rijkevorsel

Dankbaar je relatie vieren, maar niet de wens om kerkelijk te trouwen?
Wil je in de kerk jullie liefde voor elkaar vieren en verlang je daarbij Gods
zegen? Is officieel trouwen voor de Kerk niet mogelijk?

Dan kan een dankviering voor je relatie een zinvol antwoord bieden.
Neem contact op met één van onze voorgangers om jullie vraag te
bespreken. De dankviering heeft immers een eigen inhoud en structuur.

administratie
Datum: De datum vastleggen doe je bij het lokale
parochiesecretariaat. De contactgegevens zijn te vinden op
sintfranciscus.com bij ‘geloofskernen’ en vervolgens ‘parochies’.

Geef jullie gegevens ook door aan het algemene secretariaat van de
pastorale eenheid. May beheert er de algemene kalender. Via 0468 20
21 96 of maria.laurijssens@telenet.be.

Tijdstip: Een dankviering kan zowel in de voormiddag als in de
namiddag,maarten vroegsteom 11 u. Wil je het tijdstip later nog wijzigen,
contacteer dan het parochiesecretariaat én de voorganger.

Aankondiging in weekendviering: Het is de gewoonte dat er in
een/het weekend voor de dankviering door de parochiegemeenschap
voor jullie wordt gebeden. Je bent dan ook van harte uitgenodigd voor
deze viering. Vraag op het parochiesecretariaat naar de juiste datum
en tijdstip.

Kostprijs en betalingswijze: Een dankviering kost net als een huwelijk€
300. Het bedrag dient ten laatste drie weken vooraf overgeschreven te
worden op het rekeningnummer van de parochie. Vermeld bij de
betaling jullie namen en de datum van de dankviering.



kerken en kapellen
In Hoogstraten heb je de mogelijkheid om te vieren in de Sint-
Katharinakerk of in de Begijnhofkerk. In Minderhout kan dit zowel in de
Sint-Clemenskerk als in de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Akker
aan de Kapeldreef. Ook in Wortel kan je in de Sint-Jan Baptistkerk vieren.
De kerk van Meer (O.L.V. Bezoeking) of Meerle (Allerheiligste Verlosser)
staan uiteraardookvoor jeopen. InMeersel-Dreefheb jedemogelijkheid
om te vieren in de Kloosterkerk (H. Drievuldigheid), de Sint-Luciakapel
of aan de Lourdesgrot in het Mariapark. Voor het gebruik van de
Begijnhofkerk gelden bijzondere voorwaarden.

In Rijkevorsel heb je de mogelijkheid om te vieren en in de Sint-
Willibrorduskerk of in de kerk van Sint-Jozef. Vieren in de kapel van
Achtel is ook mogelijk. Daarvoor meld je je aan bij het
parochiesecretariaat van Sint-Willibrordus. Er gelden bijzondere
voorwaarden voor het gebruik van de kapel van Achtel.

dankviering
Een dankviering voor een relatie heeft een ander verloop dan een
huwelijksviering. De klemtoon in deze gebedsviering ligt op de
dankbaarheid voor jullie relatie. Zo wordt er gebeden voor jullie
engagement en zoeken we samen naar een passend verbondsritueel.
We vragen ook omGods zegen en de zegen van de gemeenschap. Ook
een dankviering vraagt om een goede voorbereiding en overleg met
de voorganger. Hij of zij helpt jullie graag op weg om er een sterke en
persoonlijke viering van te maken.

voorganger
Dankvieringen worden in principe voorgegaan door pastoor Bart
Rombouts, pater Kenny Brack of diaken Dries de Bakker. Op verzoek kan
je ook zelf voor een erkende voorganger zorgen.

Bart Rombouts: +32 (0)497432794 - bartrombouts@sintfranciscus.com
Kenny Brack: +32 (0)478413062 - kenny.brack1@gmail.com
Dries de Bakker: +32 (0)496125053 - driesdebakker@sintfranciscus.com



muziek
Voor de muzikale omlijsting van de viering ben je vrij. Livemuziek en
samenzang dragen onze voorkeur aangezien ze sterker bijdragen tot
het vierend samenzijn dan een cd. Kies je voor een cd/usb-stick/... ,
dan test je deze best vooraf in de kerk. Je neemt hiervoor contact op
met de verantwoordelijke via het parochiesecretariaat.

Tijdens de viering wordt de cd-speler dan bediend door iemand van
de familie of vriendenkring. In de bovenvermelde prijs van € 300 zit
tevens de betaling van een organist. Als je orgelspel wenst, moet je
dat wel vooraf bespreken met de voorganger. De organist speelt
minstens drie stukken. Let op! Indien de organist een solist moet
begeleiden, worden organist en solist door uzelf betaald.

bloemen
In de meeste kerken is er een beperkte bloemenversiering voorzien.
Toch is het bij een feestelijke viering gebruikelijk dat je zelf voor bloemen
zorgt. Voel je vrij… In regel blijft het altaarstuk wel na de viering staan in
de kerk of kapel. In de Sint-Katharinakerk en in de Begijnhofkerk wordt
het bloemstuk niet op het altaar geplaatst maar op een bijzettafel.

Extra kaarsen op of rond het altaar moeten in een glazen potje. Om
veiligheidsredenen zetten we geen potjes met kaarsen in de
middengang. In Rijkevorsel neem je vooraf contact op met de
bloemschiksters vande kerk, zodat zij ook hun werk op jullie dag kunnen
afstellen.

foto’s
Foto’s en filmopnames van de viering zijn zeker de moeite waard. Je
zorgt zelf voor een fotograaf. Fotografen komen niet mee achter het
altaar staan en nemen liever geen foto’s tijdens de homilie. Ze vragen
ook niet tijdens de viering aan mensen om te poseren. Meestal loopt
dit goed...



aandachtspunten / bijzondere voorwaarden
• Het was lange tijd traditie om met rijst of bloemblaadjes te strooien

bij het buitengaan van de kerk. Helaas zorgt dit voor extrawerk voor
poetsvrouwen en kosters. Daaromwillen we u vragen om familie en
vrienden op de hoogte te brengen van onze oproep om niet te
strooien. Wij rekenen op uw begrip. Je duidt best ook een
verantwoordelijke aan voor de opruim na de dienst, zowel binnen
als buiten.

• Achteraan in de kerk een receptie houden kan niet overal en slechts
onder bijzondere voorwaarden. Vraag de parochie wat ermogelijk is.

• Begijnhofkerk: Er mag slechts één auto (met uitzondering voor
personen met een handicap) de poort van het Begijnhof
binnenrijden. En de (bid)stoelen in de kerk mogen niet verplaatst
worden!

• Achtel: Breng de verantwoordelijke van de kapel minstens twee
maanden vooraf op de hoogte (datum en tijdstip). Zijn gegevens
krijg je op het parochiesecretariaat van Sint-Willibrordus. We willen
graag dat je zoveel mogelijk de ordening van de kapel eerbiedigt.
De sleutel van de kapel kan je één dag voor de viering afhalen en
bezorg je één dag na de viering weer terug. De sleutel wordt ter
beschikking gesteld onder voorwaarden.


