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TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN 

 
Van harte geluk gewenst! 
Jullie hebben besloten om te gaan trouwen. Hopelijk wordt het een onvergetelijke 
dag: voor jullie zelf, voor je familie en vrienden. 
Omdat jullie lid zijn, of één van jullie lid is van de Protestantse Gemeente Schagen 
kiezen jullie ervoor je huwelijk in de kerk te laten zegenen. 
Maar het kan ook zijn dat je ergens anders lid van de kerk bent. Of geen kerklid bent, 
en toch een viering in de kerk wilt op je trouwdag. 
Wat moet je regelen voor een huwelijksviering in de kerk, wie kun je benaderen, waar 
moet je aan denken en welke kosten zitten aan een kerkelijk huwelijk vast? 

Neem in ieder geval tijdig contact op met een predikant. 
Dat kan de predikant uit Schagen zijn, ds. Michiel Aten, of een predikant van elders 
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waar je contact mee hebt (gehad)1. Je kunt altijd (vrijblijvend) telefonisch of per e-mail 
contact opnemen om kennis te maken en/of om meer informatie te vragen. In deze 
folder geven we je praktische informatie om je huwelijksviering in de kerk goed te 
regelen. Alle contactadressen vind je achterin. 
 

Vooraf...trouwen: m/v, m/m of v/v? 
In de Protestantse Gemeente Schagen geven we onze zegen niet alleen aan levensver-
bintenissen tussen man en vrouw, maar ook aan levensverbintenissen tussen man en 
man, en tussen vrouw en vrouw. 
Lid zijn van onze gemeente is daarvoor geen vereiste, maar je bent natuurlijk van harte 
welkom om lid te worden! 
De praktische aanwijzingen in de folder gelden verder voor ieder bruidspaar. 

I. Je voorgenomen huwelijk melden 

Je hebt een huwelijksdatum vastgesteld, het gemeentehuis en wie weet, ook al een 
feestlocatie besproken. Als je ook voor een kerkelijke huwelijksviering kiest (in de Pro-

testantse Gemeente Schagen), is het raadzaam om nu ook meteen de koster van het 
kerkgebouw waar je hoopt te trouwen te bellen. 
Onze gemeente beschikt over twee kerkgebouwen: de Grote Kerk op de Markt in 
Schagen en het kerkje in Eenigenburg. In beide kerken kun je ook je hele huwelijks-
plechtigheid laten plaatsvinden, van het burgerlijk huwelijk tot en met het kerkelijk 
huwelijk 
Koster voor beide gebouwen is de heer Kees van Treuren. Hij weet of het kerkgebouw 
op de gewenste datum beschikbaar is. 
Overigens kun je ook trouwen in het kerkje van Valkkoog, dat beheerd wordt door een 
stichting. Meer informatie vind je op de website: www.kerkjevalkkoog.nl. 
Meld je voorgenomen huwelijk, behalve aan de predikant en de koster, ook aan de 

secretaris van het kerkbestuur (de kerkenraad) van de Protestantse Gemeente 
Schagen (indien van toepassing ook de kerkenraad van je eigen gemeente). 

II. De huwelijksdienst voorbereiden 

Jullie hebben contact gehad met de koster, de predikant en de brief (email) aan de 
kerkenraad ligt klaar. De afspraken zijn gemaakt, je kunt de dienst gaan voorbereiden. 
Hoe de voorbereiding van je trouwdienst verloopt hangt natuurlijk af van de werkwijze 
van je predikant en van jullie mogelijkheden en wensen. 

                                                           
1
 Voor een lid van onze kerk zal Ds Aten geen kosten in rekening brengen voor het leiden van 

de huwelijksdienst. Een predikant van elders brengt normaal gesproken wel kosten in rekening.  

http://www.kerkjevalkkoog.nl/
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In de regel is het zo dat de voorganger en het bruidspaar in de maanden voorafgaand 
aan het huwelijk één of meer gesprekken hebben. Tijdens die gesprekken probeert de 
predikant jullie wat beter te leren kennen, als persoon, in je relatie met elkaar en in je 
beleving van geloof en kerk. 
Meestal zal de predikant je vragen welke Bijbelteksten of -verhalen je aanspreken, 
welke muziek of liederen uit de traditie van de kerk je aanspreken, of welke andere 
muziek; zij/hij zal je vragen naar je ideeën voor en verwachtingen van de viering, en 
daar samen met jullie een mooi, feestelijk en zinvol geheel proberen te maken. 

Muziek in de dienst 

Als je je huwelijk hebt aangevraagd regelt de kerk dat er een organist beschikbaar is. 
Als je zelf een organist weet die je graag wilt inschakelen, moet dat overlegd worden 
met de hoofdorganist van de Kerk op de Markt, mevrouw Hanneke Muntjewerf. 
Er is ook een piano in de kerk aanwezig. 
Voor muziek op CD is er een geluidsinstallatie beschikbaar. 

Liturgie 

Er wordt altijd een liturgie gemaakt voor je huwelijksdienst, een boekje waarin de 
gang van zaken tijdens de viering stap voor stap te volgen is.  

Bloemen en versiering van de kerkzaal 

Veel bruidsparen trouwen graag in een mooi versierde kerkzaal. Met de koster kun je 
bespreken wat je wensen en ideeën zijn en wat er mogelijk is in de kerkzaal. 

Collecte tijdens de huwelijksviering 

Niet elk bruidspaar is ervan op de hoogte dat in een huwelijksviering, net als in een 
gewone kerkdienst, gecollecteerd wordt. 
Er is altijd een vaste collecte die ten goede komt aan de kerk. Als je een bijzonder doel 
hebt waar je op deze speciale dag graag een bijdrage aan wilt geven, dan kun je ver-
zoeken om een tweede collecte, die dan ten goede komt aan de door jullie gekozen 
bestemming. 

Huwelijkskaars en huisbijbel 

Ieder bruidspaar dat in de kerk trouwt krijgt van de gemeente een huwelijkskaars, met 
daarop de namen van het bruidspaar en de huwelijksdatum, en een huisbijbel. De 
huwelijkskaars wordt tijdens de huwelijksviering door het bruidspaar of door de ou-
derling van dienst aangestoken, als teken van het licht van God in je leven samen. 
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De huisbijbel krijg je van de gemeente mee als “woord voor onderweg”, waarin je de 
God die je zegent blijft ontmoeten - ook na je trouwdag. 

Opname van de huwelijksdienst 

Er kan een opname van je huwelijksdienst gemaakt worden, zodat je de hele viering 
op USB-stick hebt. Overleg daarvoor met de koster. 
Veel predikanten geven je ook met plezier een kopie van de overdenking voor je 
trouwdienst. Je kunt het altijd even vragen. 

Foto's/ filmen tijdens de dienst 

Ook een huwelijksdienst is een eredienst. Vraag je fotograaf dus om zo positie te kie-
zen dat zij/hij de gang van zaken niet verstoort tijdens de dienst, en de predikant niet 
hindert. 
 

III. Kosten voor een huwelijksviering in de kerk 
Het zal je niet verbazen dat er een prijskaartje hangt aan een huwelijk in de kerk. 

Als jullie of één van jullie als dooplid of belijdend lid staat ingeschreven in de PG 
Schagen, dan kun je echter kosteloos gebruik maken van de kerkzaal en eventueel 
de andere ruimtes van de kerk. Dat geldt ook voor de kerk in Eenigenburg. Zijn 
jullie geen lid dan kost het € 250,- 
Als je gebruik wilt maken van de Cantorij als ondersteuning in de dienst dan kost dat 
€ 50,00.  
Voor een kleurenpagina in het liturgieboekje vragen we €0,10 extra per pagina. 
 
Om een volledig beeld van alle kosten te krijgen kun je contact opnemen met de se-
cretaris van de kerkenraad en/of de koster. 
 
Tenslotte………..     
 
Mochten jullie naar aanleiding van de informatie in deze folder nog vragen hebben, 
dan kun je altijd contact opnemen met ds. Michiel Aten of koster Kees van Treuren. 
Bel of mail en wij helpen je met alle plezier verder. 
We wensen jullie een goede voorbereiding van je huwelijk toe! 
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IV. Adressen 

Grote Kerk te Schagen Markt 23 a, 1741 BR Schagen, tel.  0224-297 860 
Postbus 71, 1740 AB Schagen  
SoW kerk Eenigenburg Surmenhuizerweg 29, Eenigenburg 
 Kerk van Valkkoog: 
Wieger Fortuin, Valkkogerweg 8, 1744GA St Maarten 
Tel. 0224-213856; e-mail: wiegerfortuin@hetnet.nl 
 
Website Protestantse Gemeente Schagen en omgeving: 
www.pgschagen.nl (daar ook informatie over de kerk in Eenigenburg) 
Zie ook www.kerkopdemarktschagen.nl 
Website kerk in Valkkoog: www.kerkjevalkkoog.nl 
 
Koster van de Grote Kerk op de Markt: 
dhr. Kees van Treuren, Leeuwerikstraat 8, 1742 BB Schagen 
tel. 0224-214 223, e-mail: koster@pgschagen.nl 
Contactpersoon voor het kerkje van Eenigenburg: 
dhr. Kees van Treuren 
 
Predikant: 
ds. Michiel Aten, Handelsstraat 5, 1741AA, Schagen; tel. 0224-850664 
e-mailadres: m.c.aten@hotmail.nl 
 
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Schagen en omgeving: 
t.a.v. dhr. Bernard Lucas (secretaris) 

mailto:wiegerfortuin@hetnet.nl
http://www.pgschagen.nl/
http://www.kerkopdemarktschagen.nl/
http://www.kerkjevalkkoog.nl/
mailto:koster@pgschagen.nl
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Lindenlaan 112, 1741 TX Schagen, tel.  0224-296331 
e-mail: scriba@pgschagen.nl 
 
Administrateur (financiën, beheer ledenbestand van de kerk) 
mevr. Brenda Plak- van Oostwaard , Middenweg 476, 1704 BL Heerhugowaard 
tel. 072-572 74 26, e-mail: administrateur@pgschagen.nl  
 
Organist: mevr. Hanneke Muntjewerf , Zandvaart 116, 1764 NW Breezand 
Tel 0223- 522350,  e-mail: hannekemuntjewerf@hotmail.com 
 
 Liturgieën: 
Dhr. Wik de Visser, Spoorlaan 14, 1741 EN Schagen 
Tel. 0224- 213103 e-mail: wikdevisser@quicknet.nl 
Dhr. H. Wagenaar, Sperwerhof 139, 1742  EE Schagen 
Tel. 0224-213666 e-mail: huibwagenaar@kpnmail.nl  
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