
HUWELIKSAANSOEKVORM:
 
1.         Huweliksfooie:          

Gemeentelede:  R1350.00. 
(Leraar R500,00 Orrelis R350,00 Fasiliteitsbeampte R300.00 en klankman R200,00).   

Nie-gemeentelede:  R2090.00 
(Leraar R600,00 Orrelis R400,00, Fasiliteitsbeampte R350,00 en klankman R250,00, gebruik van 
Ouditorium R490,00).

2.         U tref self reëlings vir n predikant om die huweliksbevestiging waar te neem.

3.         Reël met die Fasiliteitsbeampte vir die oopsluit van die kerk en die besigtiging , of as u 
vooraf wil oefen.   Reël ook vir die tyd vir die rangskik van die blomme.   AFSPRAKE 
MOET ASSEBLIEF STIPTELIK NAGEKOM WORD.

4.         Sorg asseblief dat u NIE LAAT is vir enige afsprake met die Fasiliteitsbeampte /orrelis op 
die dag van die huwelik nie.

5.         Tref asseblief voorsorg dat daar nie op die matte gemors word nie en bring asb. u eie 
skoppie en besem vir skoonmaak na die blomme gerangskik is. 

6.         Bankversierings mag alleenlik met "wondergom" vasgesit  word en moet na die huwelik 
verwyder en skoongemaak word.  Indien kerse gebruik word moet voorsorg getref word dat 
daar nie op die matte gemors word nie.

7.         Foto's mag geneem en 'n video-opname gemaak word in die kerk met die toestemming van 
die betrokke huweliksbevestiger.

8.         Indien iemand sing reël met die Fasiliteitsbeampte vir 'n mikrofoon en kom oefen vooraf.

9.         Skakel en reël met die orrelis vir die sang by die troue. Dit moet deur uself gedoen word.

10.       Indien  die  plaaslike  orrelis  nie  gebruik  word  nie,  moet  die  plaasvervangende  orrelis 
asseblief 'n opgeleide persoon wees. 

11.       KONFETTI en EETBARE KONFETTI word NIE toegelaat nie.  Slegs "Streamers" of droë 
roosblare word toegelaat - NIE  KLEIN  BLOMMETJIES  SOOS  KONFETTI  NIE!! 

12.       Meubels van die kerk mag nie rondgedra of verskuif word nie.  Niks word in die portaal met 
spykers of drukspykers vasgesit nie. 

13.       Geen meubels word van die liturgieseruimte verwyder nie en die muurbehangsels mag ook 
nie afgehaal word nie. Ons kan ongelukkig nie vir elkeen se kleurskema sorg nie.

14.       U word vriendelik versoek om te alle tye ten nouste met die Fasiliteitsbeampte saam te 
werk.  Hy  sal  graag  behulpsaam  wees  en  u  kan  sy  werk  vergemaklik  deur  vermelde 
vereistes noukeurig na te kom.  

Beste wense vir die tyd van voorbereiding en 'n geseënde huwelik. 

( Kantoor ( Huis Selfoon

Fasiliteitebeampte André van Vuuren 021 976 4106 021 979 4568 082 328 4575
Orrelis Sonia Dowd 021 975 7087 082 332 0001
Leraar Ds Teyo Smit 021 976 1364 083 665 9973
Leraar Ds Phillip Scholtz 021 976 6480 083 665 9973
Leraar Ds Catherine Dreyer 021 975 4612 083 661 7018
Leraar Ds Eric Swanepoel 082 319 5153



Voltooi asseblief en stuur terug na Posbus 479, Durbanville 
7551 of

faks na die kerkkantoor, 021 – 976 9606

Die ondergetekende onderneem om die voorwaardes, soos neergelê ten opsigte van 
huweliksbevestiging stiptelik na te kom. 

Naam:...................................................... 

Datum van huwelik:................................Tyd:...............................

Adres: 

.......................................................Telefoonnommer: ........................................................................

Huweliksbevestiger: .............................. 

Indien nie plaaslike leraar nie sy adres:..........................................

Orrelis: ..................................................

Indien nie plaaslike orrelis : Adres en telefoonnommer asseblief: 

.............................................................................................................................................................

Datum waarop vorm ingevul is:

……………………………………....................................................................


