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Vertaling: diaken Henk JF Degen ,
Ecuras, la Borderie/’s-Hertogenbosch

Toelichting bij enkele kernbegrippen: sommige vertaalde begrippen vragen om extra
verheldering:
 Het eerste kernbegrip is centraal voor alle deelnemende landen van de FICPM,
namelijk C.P.M.: Centre de Préparation au Mariage, Centrum van Huwelijks
Voorbereiding (C.H.V.). In de vertaling heb ik echter de Franse afkorting C.P.M.
laten staan omdat dit zo geheel eigen is aan alle deelnemende landen, en
internationaal erkend. Uiteraard zal in de Nederlandse situatie eerder gekozen
worden voor de Nederlandse vertaling en afkorting C.H.V., maar in dit
Internationaal opgemaakte en goedgekeurde document wordt de universeel
erkende term “CPM” algemeen gebezigd, vandaar mijn keuze om de afkorting van
dit kernbegrip onvertaald te laten.
 Equipe CPM, het CPM-team, bestaande uit een aantal (gast)echtparen, en een
priester die als Geestelijke Adviseur deel uit maakt van dit kernteam.
 Animateur(s) = letterlijk animator(en), werd vertaald door “begeleider(s)”, of
gastechtpaar.
 Session werd “bijeenkomst”.
 Révision de vie et de foi, letterlijk herziening van het leven en het geloof, ik gaf de
voorkeur aan de term “herbronning”.
 Hier en daar werden omschrijvingen toegepast, bijvoorbeeld “destinataires “,
letterlijk “beoogden” of “adressanten” werd “personen voor wie het bedoeld is”.
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Inleiding

Wij zijn gelukkig dat we met de voltooiing van het officieel document
waarin de FICPM wordt gepresenteerd, deze tekst aan mogen
bieden onder de titel: “Fundamenten van onze missie”. Dit
document vertegenwoordigt een soort kleinste gemene deler,
aanvaard door de deelnemende landen van de FICPM. De inhoud
van dit document is een voorstel waarnaar ieder deelnemend land
wil streven, eerder dan dat het reeds ten volle door allen wordt
beleefd.
In de constellatie van de verschillende sterren van de Federatie,
schittert ieder deelnemend land als een afzonderlijke ster in zijn
hoekje van het luchtruim en probeert de karakteristieken van het
geheel op eigen wijze te realiseren. Dit document dat als een
handvest is geschreven is een VERWERKELIJKING van het
geheel van ervaringen van de verschillende landen, maar het is
voortdurend in UITWERKING als men rekening houdt met de
regionale of nationale eigenheden/bijzonderheden.
De doelstelling van dit document is een tweevoudige. In feite omvat
het:
 een interne hulp dat ieder land ten dienst staat om het
belang van de reeds afgelegde weg te evalueren en de
rijkdom te beschouwen die de nog af te leggen weg kan
verschaffen
 een externe hulp voor hen die de FICPM nog niet
kennen; het kan hen helpen de doelstellingen en
methodes van de CPM meer in het vizier te krijgen

DES TE GROTER DE
BELANGRIJK DE EENHEID

VERSCHEIDENHEID,

DES

TE

Moge dit document ons helpen deze doelstelling te verwezenlijken.
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De fundamenten van onze missie
1. Algemene presentatie
1.1

De personen voor wie het bedoeld is
De personen voor wie de dienst van de Centra voor
Huwelijksvoorbereiding is bedoeld, zijn de (a.s.) echtparen
die hun huwelijk in de Kerk willen voorbereiden.
In het algemeen zijn de paren, die zich tot een centrum voor
huwelijksvoorbereiding richten, verloofde stellen. Soms, en
steeds meer, gaat het om paren die al voor de wet zijn
getrouwd en zich willen voorbereiden op het sacrament van
het huwelijk. Het kan zijn dat zij nog niet eerder de
gelegenheid hadden contact op te nemen met een centrum
voor kerkelijke huwelijksvoorbereiding, het kan zijn dat zij
de
waarde
van
het
centrum
voor
kerkelijke
huwelijksvoorbereiding pas na hun burgerlijk gesloten
huwelijk hebben ontdekt.
De
gastechtparen
van
de
Centra
voor
huwelijksvoorbereiding zullen zich beijveren, hun werkwijze
aan te passen aan de verwachtingen van deze echtparen,
rekening houdend met hun omstandigheden en ervaringen.
Die echtparen hebben immers reeds ervaring met het
gezamenlijk leven als echtpaar en zijn soms al ouders. Dat
bepaalt mede hun verwachtingen ten aanzien van de
dienstverlening van het Centrum Huwelijksvoorbereiding.

1.2 De doelstellingen
De teams van huwelijksvoorbereiding ontvangen de
echtparen (verloofden, a.s. huwende, burgerlijk gehuwden,
samenwonenden) die zich aanmelden om hun christelijk
huwelijk voor te bereiden en helpen hen om:
 hun zelfkennis te vergroten almede het vermogen een
innerlijke persoonlijke groei door te maken
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 de bezinning op de menselijke waarden van het
huwelijk te verdiepen
 de ware implicaties van hun beslissende stap te leren
verwoorden en op zich te nemen en zich hierdoor
meer van de waarden ervan bewust te worden
 de dynamiek van evenwichtige groei te ontdekken,
waarbij zij hun liefdesrelatie beleven in de veelvoudige,
verschillende eigenschappen van het paar
 de betekenis te verhelderen van de vier fundamentele
elementen van het christelijk huwelijk: vrije beslissing,
trouw, onontbindbaarheid, vruchtbaarheid
 ontdekken dat de liefdesrelatie van het echtpaar, zich
bevindt binnen de boezem van Gods liefde voor de
mens
 bewust te worden van het geschenk dat het huwelijkssacrament impliceert, en het verlangen dit sacrament
aldus te beleven met de persoonlijke, sociale en
familiale verplichtingen dientengevolge
 zich te bezinnen op het geloof en de godsdienstige
levenshouding, en de daarmee gegeven verplichtingen
en mogelijkheden
 kennis te maken met de mogelijkheid om een weg-ingeloof af te leggen in een waarachtige ontmoeting met
andere jonge paren en de begeleiders van de
huwelijks-voorbereidings-centra; zodoende samen te
getuigen van de levende Jezus, eerlijk naar zichzelf en
naar de anderen in luisteren en spreken.
2. Centra van Huwelijksvoorbereiding binnen de Kerk
De Centra van huwelijksvoorbereiding plaatsen zich binnen de
lokale Kerk en ontwikkelen hun dienstwerk in verbondenheid met
de diocesane bisschop, in een kerkelijke geest van vertrouwen.
Zij volgen een weg die is gekenmerkt door een bewuste
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verantwoordelijkheid binnen de zoektocht naar een volwassen
geloof. In het algemeen staan de activiteiten van de pastorale
zorg rond huwelijksvoorbereiding ingekaderd binnen de
Gezinspastoraal van de Kerk.
Zo nemen de Centra voor huwelijksvoorbereiding ook deel aan
de nieuwe evangelizering, in de geest van een pastoraal
aanbod.
De begeleiders zijn binnen het dienstwerk van de
huwelijksvoorbereiding op de verkeerde weg, wanneer zij
uitsluitend van zichzelf getuigen, zonder de gemeenschap met
de Kerk als geheel te beogen.
Zij zijn daarentegen ook op de verkeerde weg, wanneer zij louter
passieve overdragers zijn van de officiële kerkelijke leer.
De begeleiders zijn geroepen om als volwassen gelovigen hun
eigen verhouding met de Kerk uiteen te zetten en te
verhelderen. Alleen zo kunnen zij de jonge paren uitnodigen tot
een persoonlijke zoektocht en vraagstelling. Een dergelijke
objectieve houding stelt hen in staat de tegenstelling te
overbruggen tussen wat enerzijds het leergezag voorhoudt en
dat wat bepaalde echtparen voor juist houden.
De begeleiders van de huwelijksvoorbereiding getuigen in
gezamenlijke verantwoordelijkheid met de geestelijk adviseur
van de dimensie “Volk van God” waarin een verzoek om een
kerkelijk huwelijk uiteraard is verweven.
De paren die zijn voorbereid door het Centrum van
huwelijksvoorbereiding erkennen het belang van de kerkelijke
huwelijksviering in een gewijde plaats van Christelijke cultus.
De werkgroepen van huwelijksvoorbereiding nodigen de paren
uit zich aan te sluiten bij een levende geloofsgemeenschap.
In
bepaalde
landen
maken
de
Centra
voor
huwelijksvoorbereiding deel uit van het gegeven, dat de
katholieke kerk en andere christelijke kerken, die de eenheid van
de kerken nastreven, één viering aanbieden aan echtparen van
verschillende kerkelijke denominaties. Daarbij verhindert de
wederzijdse erkenning echter niet de uitdrukking van de
geloofsvisies, eigen aan elk van hen beiden.
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3. De begeleiders
3.1 De rol van de begeleiders
De begeleiders trachten de doelstellingen van de CPM te
verwezenlijken door zich jegens de jonge paren op te
stellen, met respect voor ieders individuele situatie.
De CPM-begeleiders stellen zich niet op als leraren of
sprekers, maar veel meer als christelijk geïnspireerde,
menselijke getuigen die de jonge paren willen binnenvoeren
in een echte levenservaring. Deze begeleiding beleven zij in
verbondenheid met hun eigen ervaring, met het Evangelie
en de Kerk.
De CPM-begeleiders steunen daarbij op eigen ervaring, op
die van de a.s. paren en van het gehele team. Zij laten hun
respect voor de paren zien door een hartelijke ontvangst,
en een aandachtige houding, zowel in luisteren als in
spreken.
De begeleiders zijn de spil van een interactieve aanpak,
die de rijkdom van de bijdragen van eenieder waarderen.
Zo behandelen zij de onderwerpen tijdens de uitwisseling in
de bijeenkomsten. Om deze doelstelling te kunnen
verwezenlijken groeperen de CPM-begeleiders zich in
teamverband. Zij volgen zelf de inleidende cursus en de
voortdurende
vorming
binnen
de
Centra
van
Huwelijksvoorbereiding. Zij organiseren de invulling van de
sessies. Zij participeren actief in het leven van het team.
Ook nemen zij deel aan de initiatieven en ontmoetingen van
de diocesane, landelijke en internationale Centra voor
Huwelijksvoorbereiding. (FICPM)
3.2. De vorming van de begeleiders
De vorming van de CPM-begeleiders is een voortdurend
proces dat wordt gevoed door een levend geloof, geput uit
de ervaring van saamhorigheid en spiritualiteit binnen het
team.
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De begeleiders verbinden zich aan een permanente
vorming, waarin zij hun leven als echtpaar herbronnen en
herlezen. Deze ervaringen delen zij binnen hun team. In
deze permanente vorming wordt begrepen:
 de inwijding in de groepsdynamiek en de technieken van
communicatie en begeleiding/animatie
 kennis van de psychologische en sociologische analyse
van het huwelijk in lezingen, sessies en ontmoetingen
 inleiding in de specifieke thema’s van de CPM,
persoonlijk, als echtpaar en als team; kennis nemen van
publicaties daaromtrent; ontmoetingen en uitwisseling van
ervaringen over deze thema’s binnen het team en
gezamenlijke reflectie op inleidingen hierover door een
specialist
 team-bijeenkomsten waarin de ontmoetingen met de
jonge paren worden geëvalueerd
 geloofsverdieping door bijbel-studie en bestudering van
de kerkelijke documenten en andere toepasselijke
christelijke publicaties
 deelname aan vormingsbijeenkomsten, aangeboden door
de CPM of andere bewegingen van Gezinspastoraal, op
lokaal, diocesaan of internationaal niveau
4. De rol van de geestelijk adviseur
Het is te wensen dat een geestelijk adviseur deel uitmaakt van
elk CPM-team om samen met een echtpaar de
verantwoordelijkheid van de groep op zich te nemen. Door deze
gezamenlijke verantwoordelijkheid brengen zij de levende Kerk
in beeld, waar de geestelijk adviseur en leken samenwerken
voor dezelfde taak.
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De geestelijk adviseur waakt er in het bijzonder voor, om:
 in aanvullende en evenwichtige zin de pastorale
verantwoordelijkheid van leken en priesters binnen de
CPM en de Kerk in harmonie te brengen
 de aandacht te vestigen op de noodzaak van
samenwerking tussen leken en geestelijk adviseurs in
een complementaire relatie, met respect voor ieders
eigenheid, ten dienst van het Godsvolk in de zending
van de huwelijksvoorbereiding
 steeds meer op te wekken tot de persoonlijke relatie
met Jezus Christus, in gebed en liturgie, en tot
bezinning op het woord van het Evangelie en tot
broederlijke saamhorigheid en dienstbaarheid binnen
de zending van de CPM
 alle medewerkers uit te nodigen samen Kerk te zijn
door het voorbeeld van een levende spiritualiteit, en
speciaal voor de CPM-teams op te roepen tot vorming
Binnen het team van de Internationale Federatie van CPM’s zal
de geestelijk adviseur in dezelfde geest van gezamenlijke
verantwoordelijkheid zijn krachten aanwenden en verbinden met
de overige leden van de Bestuursraad van de FICPM. Zo zal hij
dynamiek geven aan het werk waarvoor de Raad zich inzet en
aldus de Internationale Federatie bezielen.
Aldus waakt de geestelijk adviseur ervoor:
 de banden van de FICPM met de Kerk en haar
vertegenwoordigers te bevorderen
 contacten te leggen met de geestelijk adviseurs van
de verschillende CPM’s, en de uitwisseling in
saamhorigheid tussen hen te bevorderen
 de FICPM te vertegenwoordigen bij gelegenheid van
nationale
ontmoetingen,
bij
congressen,
bij
gezinsorganisaties en officiële Instanties ( zulks op
dezelfde titel als de overige leden van het
voorzitterschap van de FICPM)
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5. Het CPM-team
5.1 Zijn samenstelling
Het CPM-team bestaat uit (gast)echtparen en een geestelijk
adviseur, die een band vormen met de christelijke
gemeenschap. Rekening houdend met de sociale en
culturele verscheidenheid van de a.s. huwelijksparen en
met de diversiteit van de te behandelen onderwerpen
tijdens de bijeenkomsten, is het wenselijk dat het CPMteam een zekere variëteit vertoont in leeftijd, beroepen, en
sociaal-culturele ervaringen.
5.2. Zijn bestaan
Het CPM-team deelt een ervaring van vorming en pastorale
arbeid, van spiritualiteit en saamhorigheid.
Deze gemeenschappelijke ervaring heeft tot doel te komen
tot een opbloei en diepere eenheid tussen de leden van het
team. Zo leggen zij samen een weg af van inkeer en
brengen een gemeenschap van levend geloof voort.
Het leven van het CPM-team vereist een sfeer en een geest
van luisterbereidheid, van wederzijds elkaar verstaan, van
dialoog en onderlinge hulp.
Zo doende omvat het bestaan van het CPM-team:
 oprechte en respectvolle deelname aan de
levensherbronning van ieder echtpaar, en uitwisseling
van hun levenservaringen in het licht van het Evangelie
 het delen van het beleefde binnen groter CPM-verband
en de Kerk
 het gebed in groepsverband, en de viering van Gods
Woord, en/of de Eucharistie
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 uitwisseling en algemene evaluatie van de ervaringen
van wel en wee in de bijeenkomsten
 groepsgewijze bezinning op de Bijbel, de documenten
van het leergezag en de vragen die door de historische
en sociale omstandigheden worden opgeroepen
 zo mogelijk gezamenlijke deelname aan de plaatsen
van inleidende en voortgezette vorming
De CPM-begeleiders bereiden in teamverband de
onderwerpen voor die in de bijeenkomsten worden
behandeld. In het team maken zij ook de balans op van de
ontmoetingen.
De Geestelijk Adviseur van het CPM-team legt ten
overstaan van zijn teamgenoten getuigenis af van zijn eigen
roeping. Hij neemt deel aan het gesprek over
levensherbronning, en de thematische reflectie en hij speelt
een speciale rol in de dogmatische verdieping.
De inzet van het CPM-team manifesteert zich idealiter door
de aanwezigheid van gastechtparen en de Geestelijk
Adviseur in de kring van de a.s. huwenden, zodat zij
tezamen een kleine geloofsgemeenschap symboliseren.

5.3 Eenheid en verscheidenheid binnen de teams
De CPM-teams leven in een geest van communio-in-geloof
en ontwikkelen een gelijkgezindheid van visie op de
christelijke richtlijnen en waarden die zij voorhouden aan de
huwelijksparen. Evenzo accepteren zij de verscheidenheid
aan gevoeligheden, de verschillende richtingen binnen de
Kerk en de wegen van geleidelijke groei naar het
Evangelisch geloof.
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6. Oriëntaties en werkmethoden
Het werk van de CPM-teams kenmerkt zich door interactieve
methoden, met dialoog en getuigenis. Zo staan ze open voor
nuances en gebruiken een creatieve benadering afhankelijk van
de omstandigheden en de context waarin het huwelijk
evangelisch wordt geduid.
De uitwisseling van gezichtspunten/opvattingen en het delen van
ervaringen met de huwelijksparen spelen een belangrijke rol in
de bijeenkomsten. De begeleiders en de Geestelijk Adviseur
getuigen van hun leven in geloof.
Het CPM-team instrueert de huwelijksparen niet over geloofs- en
levensnormen. Ook geven zij geen procedures die door hen
gevolgd moeten worden. Zij nodigen de huwelijksparen uit zelf
de waarden en de gewenste perspectieven voor het leven te
ontdekken, waardoor het paar kan groeien en hun huwelijk in
christelijke zin kan vervolmaken.
Zo dragen de teams bij aan de verkondiging van de kerkelijke
boodschap betreffende het Sacrament van het huwelijk.
De houding van de CPM-begeleider is vooral die van een
gastvrije, luisterende christengelovige, een attente dienstbare
medemens, die de ander respecteert en zich bewust is van de
eigenheid en het anders-zijn van de ander op de weg van het
geloof, zonder vooroordeel en zonder uitsluitingen. Dit innerlijk
proces op de menselijke en spirituele weg die het huwelijkspaar
gaat met het team, vraagt om tijd. Dit vooronderstelt
beschikbaarheid, zowel bij de begeleiders als bij de
huwelijksparen. Derhalve dient men vanuit deze tijd-vragende
levens- en geloofsroute rekening te houden met voldoende
tijdsduur en spreiding van de ontmoetingen.
In de verschillende omstandigheden moet het CPM-team de
sociologische en existentiële situatie van het huwelijkspaar
kennen, zodat zij dicht bij hun gevoeligheden en hun taal blijven.
Het gesprek wordt aangegaan op het niveau waar de
huwelijksparen zich bevinden.
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Het CPM-team dat mikt op interactieve deelname van de paren,
schept zodanige voorwaarden dat bij de paren de dialoog op het
niveau van de persoonlijke ervaring ontstaat.
In
de
CPM-bijeenkomsten
worden
de
verschillende
begeleidingstechnieken toegepast, zowel jegens iedere persoon
of ieder paar afzonderlijk als jegens de paren gezamenlijk. Deze
technieken hebben tot doel de reactie of reflectie van de paren
op te wekken over onderwerpen die zij op verzoek bij hen thuis
hernemen en verdiepen.
Speciale boeken, literatuur, gidsen over hoe een dialoog te
voeren en andere hulpmiddelen/materialen helpen om de reactie
en reflectie bij de huwelijksparen aan te moedigen. Werken in
kleine groepen onder bezielende leiding van het team staat
centraal in de bijeenkomsten. Men kan eindigen met een actuele
samenvatting van de bijeenkomst. Plenaire bijeenkomsten
maken het mogelijk de opgeworpen vragen tijdens de
bijeenkomsten gezamenlijk te hernemen.

7. Onderwerpen behandeld in de CPM-bijeenkomst
7.1 De voornaamste onderwerpen
Het CPM-team moedigt de huwelijksparen aan om op
interactieve wijze zich te bezinnen op de belangrijke
thema’s, met name om de wezenlijke elementen van het
christelijk huwelijk te verhelderen: vrijheid, trouw,
onverbreekbaarheid en vruchtbaarheid.
De volgorde en wijze van behandelen van deze
onderwerpen kan variëren. De CPM-ervaring onderkent
echter de bijzondere waarde van de volgende thema’s: de
individuele persoon binnen het paar, de evolutie van het
leven als echtpaar, en de sociale en religieuze dimensie
van het huwelijk.
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7.2 De overige onderwerpen
De hierboven genoemde grote thema’s doen ook andere
onderwerpen weerklinken. De keuze hiervan onderstreept
het belang van een voortdurend bouwen aan de
liefdesrelatie van het paar, vanaf het ontluiken ervan en
gedurende heel het leven. Dit impliceert:
 de roeping tot het huwelijk en de bevestiging van de
waarachtige keuze hiervoor van vrouw en man
 de stichting van het echtpaar als gemeenschap van
liefde; het wederzijds elkaar leren kennen, de geest van
dialoog, van vergeving, van wederkerige aanvaarding
van de ander, van ruimschootse gezamenlijke
verantwoordelijkheid; het besef van de gevaren van
egoïsme, trots en geweld
 de waarden die de keuze en organisatie van het
gezinsleven ondersteunen
 de diverse fasen en de ups en downs van de
liefdesgemeenschap, van affectiviteit, seksualiteit en
spiritualiteit
 het ouderschap, verantwoord moederschap en de
vruchtbaarheid van het paar, de kinderen, de families
van herkomst, vrienden en buren, het beroepsleven; de
sociale inzet en verantwoordelijkheid, de sociale en
politieke participatie, het kerkelijk leven
 de vereisten van de echtelijke liefde gedurende heel het
leven; de groei van het echtpaar als paar in wisselende
omstandigheden; de bereidheid om gewoonten en
persoonlijke situaties te veranderen om zo dieper te
wortelen in het leven als echtpaar
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8. De begeleiding van de paren
8.1 Vooraf
De CPM-teams waarborgen de activiteiten van
huwelijksvoorbereiding in de lokale, diocesane en landelijke
centra, door middel van internetsites, folders, affiches,
presentatie in parochies, deelname aan huwelijksbeurzen
en tentoonstellingen over het huwelijk, via de media, etc.
Zij verwelkomen tevens echtparen die hun kerkelijk huwelijk
willen voorbereiden.
8.2 Tijdens
De CPM-teams zijn bereid tot begeleiding van de paren in
de
bijeenkomsten
gedurende
de
tijd
van
huwelijksvoorbereiding
8.3 Daarna
Er zijn centra of teams van de CPM die trachten de
echtparen ook na hun huwelijksviering verder te begeleiden
door periodieke bijeenkomsten of andere persoonlijke
contacten.
De CPM-teams nodigen de echtparen uit zich aan te sluiten
bij parochiële groepen of christelijke bewegingen waarin
samen het leven wordt gedeeld, spiritualiteit wordt beleefd
en diensten worden aangeboden.
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www.ficpm.org
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