
Als jullie gaan trouwen waar moet je dan 
aan denken?   
   
Neem als eerste contact  op met je  
wijkpredikant.   
   
Predikanten:   
Wijk Noord  
ds. Garbrich Baalbergen  
Margrietlaan  24 6721 EN Bennekom 
tel. 0318-786512 / 06-55954060  
e-mail: 
ds.gbaalbergen@brinkstraatkerk.nl    
   
Wijk Zuid  
ds. Loeki van der Laan  
Seltershof 1 6721 AT Bennekom  
tel.: 06-36086289   
e-mail: 
ds.lvanderlaan@brinkstraatkerk.nl   
   
Wil je trouwen in de Brinkstraatkerk neem 
dan zo spoedig mogelijk contact op met de 
koster om te informeren of op de door jullie 
gekozen datum de kerk beschikbaar is.   
   
Koster:   
Wim Starmans,   

Voerakker 159 6713 SE  Ede  

Tel:0318-430544 

 e-mail: koster@brinkstraatkerk.nl  

Neem uiterlijk 8 weken vóór de 
trouwdatum, contact op met het kerkelijk 
bureau.              

 

Het kerkelijk bureau is 
telefonisch bereikbaar onder nr.: 
0318-414157, b.g.g. 414814. Je 
kan ook per email een afspraak 
maken. e-mail:  
kerkelijkbureau@brinkstraatkerk.nl   
   
Het kerkelijk bureau bevindt zich in de 
consistoriekamer, ingang van de kerk aan 
de Krulweg.   
   
Op het kerkelijk bureau worden jullie 
volledige namen, de burgerlijke - en 
kerkelijke gegevens genoteerd. Hier kun je 
ook aangeven of je bepaalde wensen hebt 
met betrekking tot de trouwdienst of dat je 
voorkeur hebt voor een organist.   
   
Het kerkelijk bureau zorgt ervoor dat de 
wijkscriba op de hoogte is. De wijkscriba 
zorgt voor een ouderling en een diaken van 
dienst.   
   
De collecte in de trouwdienst is bestemd 
voor het kerkenwerk (60%) en de diaconie 
(40%).    
Het is mogelijk om voor het diaconale 
gedeelte een eigen bestemming te kiezen.    
   
Natuurlijk begrijpen wij het als je deze 
dienst op film, video op foto wilt 
vastleggen. Overleg wel met de 
fotograaf/filmer dat dit op een onopvallende 
manier gebeurt zodat het niet storend is voor 
het verloop van de dienst.   
 
 

Na afloop van de dienst is er voor het 
bruidspaar een beeld-  en/of geluidsopname 
beschikbaar in de vorm van een CD of 
DVD. Als je hiervoor belangstelling hebt 
geef dit dan door aan de koster.   
     
Denk aan het versturen van een trouwkaart 
aan   

- je wijkpredikant (ook als deze jullie 
dienst niet leidt).   

- je wijkouderling   
- het kerkelijk bureau   
- de koster   

   
Natuurlijk is het mogelijk dat jullie wensen 
hebben die niet in deze folder zijn 
besproken. Neem in dit geval contact op met 
je wijkpredikant die  je verder kan  
informeren over de mogelijkheden.   
 
    
 

  
                     


