
 
 

HUWELIJKSVIERING 
 

Hartelijk gefeliciteerd met uw beslissing om kerkelijk te huwen. Misschien mogen we 
u in de kathedraal verwelkomen om dit feest te vieren. Voor de pastorale 
voorbereiding van uw huwelijk, neemt u best contact met Pieter Wieërs, diaken in de 
kathedraal, Sint-Pieterstraat 1, 2000 Antwerpen. p.wieers@dekathedraal.be  0495 79 
30 52. Na een huisbezoek wordt u uitgenodigd om als voorbereiding op het huwelijk 
de werking van Famcat www.famcat.be te volgen, een maandelijkse bijeenkomst met 
volwassenen in de kathedraal.   
Er zijn verschillende plekken in de kathedraal waar het huwelijk kan plaatsvinden, 
afhankelijk van het aantal aanwezigen. Steeds blijft wel het toerisme doorlopen, maar 
daar ondervindt het huwelijk geen overlast van. Het is eerder een mooie getuigenis 
voor onze bezoekers.  
We willen u alvast inlichten over een aantal huishoudelijke regels die gelden voor alle 
huwelijksvieringen in de kathedraal. We hopen dat u zich hierin kan vinden. We 
willen u ook vragen om het informatieformulier hieronder volledig in te vullen en zo 
spoedig mogelijk terug te sturen.  
 
Wij raden u aan om uw voorbereidingen voor de viering pas te starten nadat u de 
voorganger en muzikant gesproken heeft. Dus u hoeft nog geen boekje of muziek 
voor te bereiden. Aan de kathedraal zijn professionele muzikanten verbonden. Een 
huwelijksviering wordt steeds opgeluisterd met orgelmuziek. Peter Van de Velde, 
organist van de kathedraal, neemt hiervoor, na inschrijving, met u contact op.  
(p.vandevelde@dekathedraal.be of via 0496 85 27 90).  
Hij is verantwoordelijk voor het muzikale deel van de dienst en staat ter beschikking 
om met u op zoek te gaan naar muziek naar uw smaak die tegelijk past in het 
liturgisch kader van de kathedraal.  
 
Voor alle praktische afspraken omtrent de huwelijksviering vragen we u contact op te 
nemen met onze koster via koster@dekathedraal.be  
 
Een kerkelijk huwelijk kost 275 €. Dit bedrag is voor alle parochies van het bisdom 
Antwerpen hetzelfde. Gelieve deze som te 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 uw naam en huwelijksdatum.  
 
Wenst u met wagens voor de kathedraal te komen, dan moet u dit aanvragen bij de 
politie via mailadres: openbare.orde.evenementen@politie.antwerpe.be  
 
We wensen u alvast een mooie voorbereiding op deze belangrijke dag toe.  
 

 


