
Trouwen in de Maranathakerk 

Ook de Maranathakerk is beschikbaar voor 

een kerkelijke huwelijksbevestiging. Dit ge-

bouw heeft als voordeel dat de ruime omloop 

en de grote ontmoetingsruimte extra moge-

lijkheden bieden.  

Om na te gaan of de Maranathakerk op de 

trouwdatum beschikbaar is kun je contact op-

nemen met de beheerder. 

 

Kerkelijke huwelijksbevestiging 

Als je kiest voor een kerkelijke bevestiging van 

je huwelijk, of een andere vorm van partner-

schap, dan is het raadzaam om in een vroeg 

stadium contact op te nemen met de predi-

kant van de Protestantse Kerk Castricum om 

een huwelijksdienst voor te bereiden. Je kunt 

dan samen met hem de vormgeving van de 

dienst bespreken.     

 

Je wilt trouwen 
 

Trouwen is absoluut een hoogtepunt in je le-

ven. Het markeert je belangrijkste beslissing, 

dat je samen verder wilt en je wilt je vreugde 

over die beslissing met anderen delen. Als je 

kiest voor een kerkelijke huwelijksbevestiging, 

dan krijgt je huwelijk een extra dimensie.  

Je doet dit in het geloof dat door je  

verbondenheid met elkaar het licht van Gods 

aanwezigheid straalt.  

 

Trouwen in de Dorpskerk 

De Dorpskerk, een eeuwenoud monument, is 

wel bijzonder geschikt voor zowel een  

burgerlijke huwelijkssluiting als ook voor een 

kerkelijke huwelijksbevestiging. Een unieke 

trouwlocatie waar, in aansluiting op een bur-

gerlijke huwelijkssluiting een kerkelijke huwe-

lijksbevestiging kan plaats hebben. Om na te 

gaan of de Dorpskerk op de trouwdatum  

beschikbaar is kun je contact op nemen met 

de beheerder van de Dorpskerk.  

Het gebouw De Schakel, direct naast de kerk, 

biedt gelegenheid voor ontvangst.     

Je wilt trouwen 

 

 

 

Protestantse Kerk Castricum 

Gegevens over de beheerders van de  

gebouwen vind je hier. 

http://www.pkcastricum.nl/deze-gemeente/kerkgebouwen/item62


Burgerlijk huwelijk 

Als je kiest voor uitsluitend een burgerlijk hu-

welijk dan kun je hierover op het Gemeente-

huis van Castricum alle informatie krijgen.      

 

Kosten van een kerkelijk huwelijk  

Voor leden van de Protestantse Kerk en hun  

eerstegraads verwanten geldt een speciale  

regeling voor het gebruik van de gebouwen en 

voor o.a. de diensten van de predikant en  

organist. 

Voor niet-gemeenteleden is er een regeling van 

kracht, betreffende de financiële bijdrage die  

gevraagd wordt bij gebruik van een kerkge-

bouw. Wanneer niet-gemeenteleden gebruik 

maken van de diensten van de predikant is een 

“zorgbijdrage” verschuldigd.  

Indien leden van de Protestantse Kerk Castri-

cum zowel de kerkelijke bevestiging als het bur-

gerlijk huwelijk in een van de kerken laten 

plaatsvinden, dan wordt uitsluitend het tarief 

van het burgerlijk huwelijk in rekening ge-

bracht. De actuele kosten van een kerkelijke 

huwelijksdienst vind je hier op de website. 

Het bruidspaar moet zelf zorg dragen voor de 

bloemen in de kerk en kan hiervoor een  

bestemming opgeven.  

Ook de bestemming voor een eventuele collec-

te wordt door het bruidspaar zelf bepaald. 

Gebruik van de vleugel in de Dorpskerk 

De vleugel is eigendom van de Castricumse  

Oratoriumvereniging C.O.V.  Als het bruids-

paar gebruik wil maken van de vleugel moet 

het apart geregeld worden.  

Tenslotte:  

Als je ingeschreven bent bij de Protestantse 

Kerk Castricum en je burgerlijke staat wijzigt, 

zonder een kerkelijke bevestiging, wordt wel 

van je gevraagd dat door te geven aan het Ker-

kelijk Bureau.  

Predikant 

Informatie over onze predikant en diens  

bereikbaarheid vind je hier op de website en 

op de achterkant van ons kerkblad “Over en 

Weer”. 

Kerkelijk Bureau 

Het kerkelijk bureau is bereikbaar via het 

adres: kerkelijkbureau@pkcastricum.nl  

 

Oecumenische huwelijksbevestiging 

Voor ons is het vanzelfsprekend dat een viering 

ook oecumenisch vorm gegeven kan worden. 

Eventueel kan samen met een pastor van een  

ander kerkgenootschap het huwelijk kerkelijk 

worden bevestigd. 

Andere vorm van partnerschap 

Het is goed om te weten dat in de Protestantse 

Kerk Castricum ook ruimte is voor andere  

levensverbintenissen dan het huwelijk tussen 

man en vrouw. Als je dat wilt kun je een zegen 

vragen over je huwelijk of andere vorm van  

partnerschap. Het samenleven voor Gods  

aangezicht kan naar eigen aard en vormgeving 

gevierd worden. 

http://www.pkcastricum.nl/deze-gemeente/kerkgebouwen/gebouw-of-zaalhuur/item67
http://www.pkcastricum.nl/deze-gemeente/predikanten/item57
mailto:kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

