
HET BRUIDSPAAR: 
 
 
naam bruidegom: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
naam bruid: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
adres:  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
postcode/plaats: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
tel: ……………………………………………………………… 
 
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
wil graag hun huwelijk laten inzegenen in de parochiekerk van de Heilige Nicolaas, Voorhaven 
124, 1135 BV – Edam. Zij maken daartoe de volgende wensen aan u kenbaar met het verzoek 
hierover contact met hen op te nemen. 
 
Datum viering: ……….-………-201…. 
 
Tijdstip viering: ……………  uur 
 
Tijdstip aankomst bruidspaar in de Pastorie: …………… uur 
 
Na de huwelijksviering willen zij gezamenlijk met de Pastoor in de pastorie een kopje koffie 
drinken met getuigen en ouders.         (0) 
 
 

1 Huwelijksviering kosten 
• Bijdrage ten bate van Nicolaaskerk € 500,00  
• Rode loper is inclusief    (0) 
• Kerkkoor € 215,00 (0) 
• Organist € 60,00 (0) 
• Dirigent per uur € 37,50 (0) 
• Kilometervergoeding € 0,32 

  
2 Optionele kosten - huwelijkskaarsen  

 
 Neutraal  €   17,00 (0)
 Bewerkt; meerprijs ca. €     7,50 (0) 
 De kaarsen dient u uiterlijk 6 weken voor uw huwelijksviering te bestellen. 
 

3 Optionele kosten – Speciale liturgieboekjes met uw persoonlijke invulling  
 
 Tenminste 3 weken voor de viering te bestellen.  
  
 Omslag: kleur naar keuze, uit voorraad; 
 Inhoud: Volgens uw keuze in overleg met de pastoor; 

 
 
 
Prijs op basis van afname tot 100 stuks.  
 
Opdruk + tekst zwart,  €       1,25 (0) 
Opdruk omslag in kleur,  €       1,50 (0) 
 
 
 



Voor uitvoerige informatie over bloemstukken: 
 
Mevr. R. Klouwer – Huisink, 
William Pontstraat 22 - 1135 EV – Edam  tel. 0299371138 
 
De kosten van bloemstukken zijn seizoenafhankelijk. Wat u hieraan wilt besteden kunt u 
met haar in overleg bespreken. Met haar kunt u ook overleggen over de plaats van de 
bloemstukken in de kerk. 
 
Voor vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat, tel 0299-371765 of 06-83225048. 
Email: secretaris@rknicolaaskerkedam.nl 
 
Dit formulier kan na invulling weer per e-mail retour gezonden worden aan                                        
secretaris@rknicolaaskerkedam.nl of per post. (Voorhaven 126, 1135 BV Edam) 
Wij ontvangen het graag uiterlijk drie weken voor de huwelijksdatum.  
 
 


