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Uw huwelijk moet een schitterende dag worden! 

Trouwt u op Kasteel Engelenburg  in de gemeente Brummen, dan bepaalt u zelf 

welke trouwambtenaar de  plechtigheid voltrekt. Wij geven hierbij een overzicht van 

de trouwambtenaren van onze gemeente. Voor het huwelijk is er een kennismaking 

met ambtenaar zodat zij/hij zich goed kan voorbereiden op jullie mooiste dag. 

Overigens kunt u ook een B.A.B.S. van buiten de gemeente vragen om het huwelijk 

te voltrekken, hij of zij moet dan wel werken als B.A.B.S in een andere gemeente. 

Maak uw dag ook onvergetelijk en  spreek uw ’’ja’ woord’ uit op de Engelenburg! 
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Ik vind trouwen emotie 

in de zuiverste vorm. 

Kiezen voor elkaar in 

het bijzijn van familie 

en vrienden. De belofte 

van trouw voor de rest 

van jullie leven, 

verpakt in een 

toespraak op basis van 

ons gesprek vooraf, waarin ik graag de tijd 

neem om met jullie kennis te maken en een 

beeld te krijgen van jullie wensen en ideeën. 

Deze trouwdag is tenslotte jullie feest en ik ben 

er voor het officiële gedeelte met een 

sprankelend tintje. Of je deze dag nu wilt vieren 

in bescheiden kring of met zoveel mogelijk 

vrienden en familie, samen kunnen 

we een bijzondere manier bedenken om jullie 

huwelijk een gouden randje te geven. 

Wijbrand van der Sande 

 

 

 

 

 

 

Samen de liefde vieren! 

Als trouw-ambtenaar 

zorg ik ervoor dat de 

trouwceremonie 

helemaal wordt, zoals 

je dat als bruidspaar 

graag wilt. Heel 

persoonlijk, een verhaal 

dat echt gaat over jullie 

en de mensen om jullie heen. Dit op een 

ontspannen manier. Ruim  

voor de ceremonie is er dan ook altijd een 

kennismakingsgesprek. Omgekeerd zal het voor 

jullie ook prettig zijn, iets over mij te weten. Ik 

ben getrouwd, heb 3 kinderen en ik ben graag 

actief bezig (reizen, fietsen, wandelen, 

tuinieren). En ik houd van muziek (maken, 

luisteren en zingen). Zonder twijfel heb ik het 

mooiste werk wat er bestaat. Het is iedere keer 

weer een uitdaging om voor elk paar een bij hen 

passende toespraak te schrijven. Het zal een 

eenvoudig, hartelijk maar vooral een herkenbaar 

verhaal worden met een knipoog naar het 

ontstaan van jullie liefde, het heden en de 

toekomst. Met als motto: Trouw met liefde! 

Marietje Blom 

Mijn naam is Linda van 

der Spek-Mostert, 

trouwambtenaar van de 

gemeente Brummen. 

Bij het plannen van een 

huwelijk komt veel kijken. 

Wat in de organisatie 

zeker niet vergeten mag 

worden is de 

huwelijksvoltrekking zelf; hét moment waar het 

allemaal om draait. En bij dit deel van de dag 

komt de trouwambtenaar in beeld… misschien 

ik wel?  

Ik zal alvast een klein tipje van de bruidssluier 

oplichten over wat jullie van mij mogen 

verwachten… 

Jullie liefdesverhaal, dát zal de basis vormen 

van mijn speech. Tijdens een persoonlijk 

gesprek hoor ik hier graag alles over. Samen 

geven we een mooie invulling aan de 

ceremonie, zodat deze niets minder dan perfect 

zal verlopen. Mag ik jullie Babs zijn? Een 

trouwambtenaar met aandacht voor jullie, een 

grote mate van creativiteit en boordevol leuke 

ideeën. Alvast veel plezier met de 

voorbereidingen en hopelijk tot snel.  

Linda van der Spek-Mostert 
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Ja! Jullie gaan trouwen. 

Gefeliciteerd! En wat 

leuk dat jullie dat doen 

in de gemeente 

Brummen. Nu mogen 

jullie een trouw-

ambtenaar kiezen die het 

huwelijk gaat sluiten. Ik 

ben een van de trouwambtenaren van 

Brummen. Voor mij is trouwen of een 

geregistreerd partnerschap de ultieme vorm 

om tegen elkaar te zeggen:”ik hou van jou en 

met jou wil ik mijn leven delen en iedereen 

mag dat weten.” En ik vind het een eer dat ik 

als trouwambtenaar die liefde voor elkaar 

officieel mag maken.De trouwdag is jullie 

dag en die moet perfect zijn en ik denk dan 

ook graag mee hoe we het officiële gedeelte 

van de huwelijksdag op jullie manier vorm 

kunnen geven. Alles kan en niks is gek 

genoeg, want zoals gezegd: Het is jullie dag! 

Elly Florax 

 

Het wordt een 

liefdevolle dag; jullie 

gaan trouwen of kiezen 

voor een geregistreerd 

partnerschap. 

De liefde voor elkaar 

maakt deze verbintenis 

mogelijk. Het zal een 

onvergetelijke dag worden voor jullie beiden 

en dierbaren. De ceremonie, waarbij het ja-

woord uitgesproken wordt, is uiteraard een 

persoonlijk en intiem moment. Natuurlijk is 

het dan juist belangrijk dat de 

trouwambtenaar die de ceremonie leidt, bij 

jullie past en de plechtigheid persoonlijk 

maakt. Heel graag wil ik jullie 

trouwambtenaar in de gemeente Brummen 

zijn. Ik kijk er naar uit om onderdeel te 

mogen zijn van dit bijzondere moment. 

Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, stel 

ik voor om elkaar allereerst te ontmoeten, 

kennis te maken en te kunnen luisteren naar 

jullie verhaal. Ineke Peperkamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens Gemeente Brummen: 

Engelenburgerlaan 31 

6971 BV  Brummen 

E-mail: gemeente@brummen.nl  

Tel. 0575-568233 
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Woonachtig in Twello 

en geboren in 1958 te 

Boxmeer (Brabant). 

Buitengewoon 

ambtenaar van de 

burgerlijke stand sinds 

2007. "Allereerst van 

harte gefeliciteerd met 

jullie voorgenomen 

huwelijk/partnerschaps- registratie! Sinds 2007 

ben ik dus BABS, een fantastisch vak! Naast 

mijn activiteiten in de zakelijke dienstverlening, 

besteed ik met heel veel plezier tijd in de 

voorbereiding van een huwelijksvoltrekking / 

partnerschaps-registratie. Deze voorbereiding 

begint met een persoonlijk gesprek, want de 

ceremonie moet de stijl en inhoud krijgen die bij 

jullie past. We bespreken dan onder andere of er 

ruimte mag zijn voor een lach, interactie met 

jullie en/of gasten of misschien wel een traan. 

Hedwig Peters 

 

Trouwambtenaar 

Mariëlle Jongmans 

"Trouwambtenaar zijn is 

echt het allerleukste werk 

dat ik me kan bedenken!" 

Elkaar je 'JA-woord' 

geven ten overstaande 

van jullie getuigen en 

gasten, is immers het hart 

van je trouwdag, daar mag alle aandacht voor 

zijn! En een huwelijkssluiting hoeft niet zo heel 

erg officieel, er mag ook gelachen worden, maar 

vooral genoten! 

Ik geniet van de verhalen die mijn bruidsparen 

mij vertellen, en op jullie trouwdag komen die 

verhalen weer terug in mijn toespraak. Want 

trouwen met elkaar, ook wettelijk kiezen voor 

elkaar, is en blijft een heel bijzonder moment in 

het leven van twee mensen.  

Mariëlle Jongmans 

 

 

E-mail: info@hedwigpeters.nl  

Mobiel: 06-23466810  

www.persoonlijkhuwelijk.nl 

 

E-mail: info@bijzonderhuwelijk.nl   

Mobiel: 06-24433840 

www.bijzonderhuwelijk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Voor het benoemen van één van 

de twee externe ambtenaren wordt door 

de Gemeente Brummen additionele 

kosten berekend  

 


