TROUWAMBTENAREN
__________________________________________________________________

JAN BREGMAN (15-04–1942)

Vanaf mijn 23e jaar (1965) ben ik ambtenaar van de burgerlijke stand. Eerst als gemeenteambtenaar
in Bovenkarspel, later in Stede Broec. Na veertig dienstjaren ben ik in 1998 met VUT gegaan. Aansluitend
werd ik tot lid van de gemeenteraad van Stede Broec gekozen. Vanuit bestaande ervaring ben ik ambtenaar
van de burgerlijke stand gebleven. Middels een gesprek met de trouwlustigen vooraf probeer ik aan een
ontspannen huwelijksvoltrekking bij te dragen.

Jan Bregman is beschikbaar als trouwambtenaar voor de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.
_______________________________________________________________________________________________________

MARIANNE BROM (26-08-1950)

Naast mijn man en kinderen is het werken als trouwambtenaar het mooiste wat mij is overkomen in mijn leven.
Sinds april 1999 werk ik met heel veel passie, liefde en plezier als trouwambtenaar. Iedere huwelijksvoltrekking
is voor mij weer een feest en maakt mij nog blijer. Ieder mens/koppel is uniek en heeft zijn of haar eigen verhaal.
Echte emotie vind ik boeiend, zowel een lach als een traan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een goede
toespraak is een uniek persoonlijk verhaal. Wanneer ik het gesprek verwerk word ik als het ware volledig
geïnspireerd en ontstaat de toespraak vanzelf, zo’n mooie gewaarwording. Geen huwelijksvoltrekking mag
op elkaar lijken. Ook naar jullie zal ik heel graag luisteren. Uitgebreider stel ik mijzelf voor op mijn website:
www.mariannebrom.nl

Marianne Brom is beschikbaar als trouwambtenaar voor de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

HENK FLIERMAN (25-04–1947)

Als de bruidegom en bruid een trouwambtenaar zoeken, die met hen meedenkt hoe de ceremonie kan
verlopen met een toespraakje, dan hebben jullie mij gevonden. Ik ben Henk Flierman en woon samen met
mijn vrouw inmiddels ruim 45 jaar in Stede Broec, maar blijf nog steeds een beetje Amsterdammer.
Inmiddels heb ik met vele echtparen van alle leeftijden en voorkeuren kennis gemaakt en steeds geprobeerd
om de huwelijksvoltrekking dan wel het laten registreren van een partnerschap in de door hen gewenste sfeer
te laten verlopen. Na een persoonlijk voorgesprekje in de bruidsdagen verbind ik het bruidspaar, naar hun
specifieke wensen, in de echt. Het ja-woord van het bruidspaar is de kern van de huwelijkssluiting of
de registratie. Wat er omheen gebeurt zet de toon. Dat kunnen trouwtradities zijn, maar ook nieuwe (eigen)
rituelen of eigen gekozen muziek. Of kinderen die meedoen aan de huwelijkssluiting.
Hoewel een huwelijk niet uniek is, is jullie huwelijk dat natuurlijk wel. En het is ook niet niks om, ten overstaan
van je familie en vrienden openlijk je liefde aan elkaar te verklaren. Daarom wil ik graag een bijdrage leveren
aan het slagen van jullie dag door jullie hierin te begeleiden. Dus als jullie mij vragen, gaan we er iets heel
moois van maken, kan ik maar 1 reactie geven: Ja, ik wil!

Henk Flierman is beschikbaar als trouwambtenaar voor de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.
_______________________________________________________________________________________________________

SANDY LAAN (25-03-1976)

Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk. Ik werk sinds 2001 als buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand met heel veel plezier en liefde. Ik vind het iedere keer weer een
voorrecht om een huwelijk te mogen voltrekken en een bijdrage te leveren aan misschien wel de mooiste
dag van jullie leven, uiteraard altijd met een persoonlijk verhaal naar aanleiding van een kennismakingsgesprek. Wie weet zien we elkaar snel. Ik wens jullie in ieder geval een dag om nooit te vergeten !

Sandy Laan is beschikbaar als trouwambtenaar voor de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.
_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

WILMA SPEULMAN (04-12-1949)

De "Babs" (buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand) zijn doe ik al wat jaartjes met heel veel plezier
en het is steeds weer een uitdaging om er voor het a.s. bruidspaar, familie en vrienden er iets moois en
persoonlijks van te maken. Wensen te vertalen in een toespraak en een huwelijksvoltrekking waarbij ik
mijzelf ook goed voel. Een dag waar jullie met veel liefde en goede gedachten aan terug kunnen denken.
Misschien komen wij elkaar tegen?

Wilma Speulman is beschikbaar als trouwambtenaar voor de gemeente Stede Broec.

__________________________________________________________________

ANNEKE VIS-KAMPER (12–02-1954)

Dag, jullie zijn van plan om te gaan trouwen of jullie partnerschap te
een hele stap in jullie leven en daar hebben jullie veel over gepraat,
In een vrijblijvend gesprek kunnen we samen bekijken hoe we jullie feest een ‘eigen’
sfeer zullen geven, precies zoals jullie het willen! Op mijn website: ‘Anneke’s trouwsite’
(www.viskamper.nl ) vind je informatie en hoe je me kunt bereiken. Ik verheug me erop
jullie te leren kennen!

laten registreren;
stel ik me zo voor.

Anneke Vis is beschikbaar als trouwambtenaar voor de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

_________________________________________________________________
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