
Hartelijk gefeliciteerd met jullie beslissing om kerkelijk te huwen. Graag verwelkomen we je in de 
kathedraal om dit feest te vieren. Hier vind je informatie over verschillende aspecten in de 
voorbereiding voor de grote dag.


Inschrijving 
Op onze site vind je een digitale infofiche. Als je die ingevuld terugstuurt, is het proces in gang 
gezet.


Inhoudelijke voorbereiding

Een van onze medewerkers zal je contacteren om af te spreken voor een kennismaking. Dan krijg 
je ook meer informatie over onze Famcatwerking en de kansen die deze werking biedt om je 
huwelijk inhoudelijk voor te bereiden. Op onze site kan je alvast een kijkje nemen naar het 
Famcatprogramma van volgend werkjaar.


Praktische voorbereiding

De opbouw van de huwelijksviering

We raden je aan om de opbouw van de viering pas te starten na een gesprek met de voorganger 
van je viering. Een kennismaking met de standaardvorm van het huwelijk maakt ook deel uit van 
het Famcatprogramma voor trouwers.


Muziek

Om af te spreken over de muziek tijdens de huwelijksceremonie, neem je contact met onze 
directeur muziek, Peter Van de Velde. Dat kan via mail: p.vandevelde@dekathedraal.be of via 
telefoon: 0496 85 27 90. We laten je alvast weten dat live-muziek de norm is in onze kathedraal.


Inrichting van de ruimte

Een huwelijk kan gevierd worden op verschillende locaties in de kathedraal. Onze koster stelt je 
graag de mogelijkheden voor. Hij is ook de aanspreekpersoon voor afspraken over de 
versieringen in de ruimte. Hem kan je contacteren via mail: koster@dekathedraal.be. 


Kosten

Een kerkelijk huwelijk kost 275 euro. Dit bedrag is hetzelfde in alle parochies van het bisdom 
Antwerpen. Je mag deze som betalen in de weken voor het huwelijk op rekening BE81 7350 3068 
4724 van Parochiale Werken Kathedraal Liturgie, St.-Pietersstraat 1, 2000 Antwerpen, met de 
vermelding van je naam en huwelijksdatum.


Bereikbaarheid

Als je met auto’s tot voor de kathedraal wil rijden, moet je dit aanvragen bij de politie via dit 
mailadres: openbare.orde.evenementen@politie.antwerpen.be. 


Tot slot melden we je dat het toerisme in de kathedraal doorloopt tijdens huwelijksvieringen. Daar 
ondervind je geen last van. Onze ervaring is dat het de betovering van het moment zelfs ten 
goede komt. 


Heb je extra vragen? Stuur gerust een bericht naar parochie@dekathedraal.be. 

We wensen je alvast een mooie voorbereiding toe op deze belangrijke dag in je leven. 
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