Versie april 2016

Deze motivatiebrief zal elk van jullie apart moeten schrijven/invullen. Door deze brieven
aan de kerkenraad te schrijven onderbouwen jullie aanvraag voor een huwelijksinzegening onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de hervormde gemeente van Bergambacht. Deze
motivatiebrieven zijn de basis voor het gesprek dat de predikant met jullie zal hebben.
Jullie beider motivatiebrieven zullen, vergezeld van het ingevuld aanvraagformulier voor de kerkelijke
huwelijksinzegening, bij de (wijk)predikant moeten worden ingeleverd. Het aanvraagformulier kun je
downloaden van de website of aanvragen bij de scriba.
Daarna neemt de predikant contact met jullie op over de vervolgstappen. De gegevens van het
aanvraagformulier en de beide motivatiebrieven worden vertrouwelijk behandeld.

MOTIVATIE BRUIDEGOM
Naam :
Datum :

Beschrijf kort wat de ander (je aanstaande bruid) voor jou betekent

Waarom zou je de rest van je leven met hem of haar willen delen?

Kun je in een paar regels aangeven wie God voor je is?

Hoe zou jij jouw relatie met God beschrijven?

Waarom vind jij het belangrijk om in de kerk een inzegening van je huwelijk te doen?
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