Trouwambtenaren
“Een huwelijk sluiten is altijd een speciaal moment. Dit
wil ik graag met jullie delen. Tijdens ons gesprek zal ik
jullie ideeën aanhoren welke ik zal proberen te gebruiken
tijdens de huwelijksvoltrekking. Elkaar het ja-woord geven
met een persoonlijke inbreng geeft een ontspannende
sfeer in de trouwzaal, zodat deze mooie ceremonie voor
jullie, familie, vrienden en kennissen een mooie herinnering zal zijn voor altijd. Ik hoop jullie binnenkort te mogen
ontmoeten. Tot dan.”
Marianne van de Velde-Sijnesael
Sinds 2011

“Een trouwdag, een bijzonder moment van twee mensen.
Huwelijk gebaseerd op liefde ongeacht leeftijd, geaardheid, geloof of nationaliteit. Ik wil een positieve bijdrage
leveren waarop jullie met plezier terug kunnen kijken.
Ieder paar is uniek, mijn toespraak is persoonlijk. Tijdens
een persoonlijk gesprek probeer ik om zo een op maat
geschreven toespraak samen te stellen. Mijn bijdrage aan
jullie huwelijksdag hangt af van jullie wensen. Ik vind het
een eer om een bijdrage te mogen leveren.”
Wietske de Jong
Sinds 2011

Lia Weeda
Sinds 2016

“Jullie gaan trouwen, wat leuk gefeliciteerd. Trouwen is een
grote stap een eerbetoon aan jullie liefde. Voor mij als babs
van de gemeente Sluis is het dan ook een eer en genoegen
jullie huwelijk te mogen gaan voltrekken. Met veel plezier
bereid ik samen met jullie de ceremonie voor. Enthousiast
verwoord ik jullie relatie in een persoonlijke toespraak
met jullie als stralend middelpunt van een mooie stijlvolle ceremonie in een ontspannen en intieme sfeer. Een
ceremonie die staat voor wie jullie zijn. Ik zie er naar uit om
op jullie huwelijksdag jullie verhaal te mogen vertellen.
Alvast een fijne dag gewenst.”
“Trouwen kan op zo veel manieren en op zo veel locaties.
Wil je een traditionele ceremonie, iets eigentijds, vlot,
met humor. Naast mijn gewone werk besteed ik met veel
plezier mijn tijd in de voorbereidingen van een huwelijk.
Een huwelijksceremonie is immers nooit standaard, maar
iets waar we gezamenlijk aan werken en er een invulling
aan geven die past in het plaatje van toch wel één van de
mooiste dagen van je leven!”

Peter Overhaus
Sinds 2016

