Trouwambtenaren
Uw huwelijk wordt voltrokken door een trouwambtenaar of de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand.

Esther de Groote

Esther de Groote is trouwambtenaar sinds oktober 1987. Nadat ze al meer dan duizend keer een
bruidspaar het 'ja-woord' heeft horen uitspreken, weet ze dat haar werk als trouwambtenaar haar grootste
passie is. Het huwelijk kan door Esther ook in het Engels of Duits worden voltrokken.
"Trouwen is een belangrijke mijlpaal. Op dat moment kies je officieel voor elkaar. Het is een bekroning op
een relatie en dat wil je als bruidspaar graag samen met familie en vrienden vieren. Ik vind het erg leuk
om onderdeel uit te maken van deze belangrijke gebeurtenis."
"Ik streef naar een eigentijdse, persoonlijke aanpak in een ongedwongen sfeer met ruimte voor
persoonlijke inbreng waarbij het bruidspaar centraal staat. Dat maakt iedere ceremonie uniek. Een
huwelijksvoltrekking is voor mij geslaagd als het bruidspaar gelukkig getrouwd de trouwzaal verlaat en
tegen mij zegt; bedankt, het was mooi. De ceremonie kan ik, indien gewenst, ook geheel of gedeeltelijk in
het Duits en Engels voltrekken. Ik wil graag met het bruidspaar meedenken om de ceremonie
onvergetelijk te maken."
Over Esther
Tijdens haar studie facilitair management heeft Esther skiles gegeven in Oostenrijk. Na haar studie heeft
ze nog een jaar in Oostenrijk gewoond en bedrijfseconomie gestudeerd aan de universiteit in Graz. In
haar verleden heeft Esther onder meer gewerkt als bureaumanager bij de Rijks Universiteit van Utrecht
op de afdeling sportgeneeskunde en als directiesecretaresse bij een bouwbedrijf. Tegenwoordig is Esther
werkzaam in het vastgoed en houd zij zich bezig met verbouwingen, renovatie, fotograferen, inrichten en
verhuur. Esther heeft 'Vier het Moment' opgericht 'voor persoonlijke ceremonies van wieg tot graf', waarin
belangrijke levensgebeurtenissen op persoonlijke wijze ingevuld en gemarkeerd worden.
Naast het voltrekken van huwelijken heeft Esther een passie voor skiën, piano spelen, fitness, zeilen,
fotografie en koken.

Jan Wouter van Wijngaarden

Jan Wouter is geboren en getogen in Hekendorp en sinds 2007 trouwambtenaar in Oudewater. Sinds 1
maart 2016 is Jan Wouter ook babs in de gemeente Woerden.
Het toekomstig bruidspaar staat bij Jan Wouter in het middelpunt van de belangstelling. Zij krijgen alle
ruimte om aan te geven hoe hun trouwplechtigheid wordt ingevuld. De huwelijksvoltrekking is voor Jan
Wouter dan ook pas geslaagd als het bruidspaar tevreden en gelukkig de trouwlocatie verlaat.
“Ik ben trouwambtenaar omdat ik het heel fijn vind om onderdeel te zijn van één van de mooiste dagen uit
iemands leven. Mijn bijdrage is om deze dag voor het bruidspaar onvergetelijk te maken door een
ceremonie te bieden die aansluit op de wensen van het bruidspaar. Ik streef ernaar dat het persoonlijke
verhaal van het bruidspaar centraal staat. Het is hun dag!”
Over Jan Wouter
Na de P.A. is Jan Wouter 21 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs in Gouda. Sinds 2001 heeft
Jan Wouter de overstap gemaakt naar het voorgezet onderwijs en is hij werkzaam als docent
maatschappijleer en geschiedenis op het Kalsbeek College in Woerden.
Jan Wouter heeft diverse hobby’s. Hij is gemeenteraadslid en voorzitter van de Gerard David Stichting. In
zijn vrije tijd geniet Jan Wouter van het polderlandschap van het Groene Hart door met zijn hond te
wandelen. Lezen en koken zijn passies waar hij graag meer tijd voor zou willen vrijmaken. Het huwelijk
kan door Jan Wouter ook in het Engels of Duits worden voltrokken.

Irene Schonewille
- Irene is vanaf 1 januari niet meer beschikbaar -

Ik ben trouwambtenaar omdat ik het een eer vind om onderdeel uit te maken van één van de mooiste
dagen uit iemands leven. Mijn bijdrage is om deze dag voor het bruidspaar onvergetelijk te maken door
een ceremonie te bieden die aansluit op de wensen van het bruidspaar. Ik zal daar zoveel mogelijk liefde,
warmte, vrolijkheid, diepgang en met gepaste humor zal ik de ceremonie op maatwerk leveren. Een
verhaal dat echt over het bruidspaar gaat, met ruimte voor eigen inbreng en waarin momenten van
ontroering niet ontbreken. Kinderen in de ceremonie? Zij krijgen alle aandacht en gaan altijd met een
mooie kinderakte en een cadeautje naar huis.
Door mijn lange ervaring met kleinere en grotere groepen mensen in mijn functie van trajectbegeleidster,
als zaalgids en gastvrouw op kasteel De Haar en mijn ervaring met toneel en televisie, kan ik op een
leuke, originele en oprechte wijze een bijdrage leveren aan de huwelijksvoltrekking.
Een huwelijksvoltrekking is voor mij geslaagd als het bruidspaar en de gasten na afloop met een stralend
gezicht vertrekken en denken: “dit was het mooiste moment van mijn leven.”
Over Irene
Irene is geboren in India, opgegroeid in Emmen en woont nu in Utrecht. Zij werkt als trajectbegeleidster,
hierbij ondersteunt zij volwassen mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Ook is zij vrijwilligster
op kasteel de Haar als zaalgids of gastvrouw.

Jacqueline Engelhard

Ik ben trouwambtenaar omdat ik een verbintenis van 2 mensen, in welke vorm dan ook, prachtig vind.
Zonder liefde is er geen leven. Hoe mooi is het om liefde te vieren en dit met een huwelijk te bezegelen.
Ik vind het fantastisch om te horen hoe mensen elkaar vinden en wat hen bij elkaar brengt en houdt. Wat
zijn de wensen en dromen van het bruidspaar, dat hoor ik graag. Ik vind het mooi om te kunnen bijdragen
aan één van de belangrijkste gebeurtenissen die het leven kleuren en bepalen. De inhoud en het thema
van de huwelijksvoltrekking bepalen we samen. Waarom hebben jullie je voorgenomen te trouwen en in
welke vorm? Groots, theatraal, bescheiden, intiem? Ik bespreek het graag met jullie.
De huwelijksvoltrekking is geslaagd als het bruidspaar volmondig ja tegen elkaar zegt en er aandacht
voor elkaar en de naaste familie, vrienden en betrokkenen is. Dit op een manier waar ieder zich goed bij
voelt. Het bruidspaar in de eerste plaats, samen met hun getuigen en gasten.
Over Jacqueline
Jacqueline werkt bij het Kunstencentrum Het Klooster in Woerden als hoofd Productie en Facilitaire
zaken. Daarnaast zet zij zich in voor de (lokale) samenleving met de Meiden van Breuren, binnen de
stuurgroep van De 24 uur van Woerden en als lid van de Sleutelclub in Kamerik. Zij houdt onder andere
van reizen, zeilen en theater.

Loes Aarsen

Trouwambtenaar zijn betekent voor Loes iets heel moois: “het huwelijk is een bewijs van grote liefde voor
elkaar. Als trouwambtenaar mag je inhoud geven aan het belangrijkste moment in het leven van twee
mensen. Dit vraagt van mij goed te luisteren naar de wensen van het bruidspaar, zodat ik een mooie
invulling kan geven aan de speech op hun trouwdag.”
Voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking maakt Loes graag een afspraak voor een persoonlijk gesprek
met het bruidspaar. De bevindingen van dit gesprek worden uitgewerkt tot een persoonlijk verhaal,
toegespitst op beide personen, waarbij er ruimte is voor speciale wensen. “Voor mij is een
huwelijksvoltrekking geslaagd wanneer ik in mijn speech precies de woorden heb kunnen vinden om een
mooi en treffend beeld neer te zetten van het bruidspaar. Als dan ook alle praktische zaken goed
verlopen zijn, kan iedereen - bruidspaar, gasten, trouwambtenaar en bode - met een goed gevoel op de
huwelijksvoltrekking terugkijken.”
Het huwelijk kan door Loes in het Engels, Duits en eventueel Frans worden voltrokken.
Over Loes
Loes heeft altijd met veel plezier als leerkracht gewerkt in het basisonderwijs. Ook gaf zij een aantal jaren
voorstellingen op basisscholen. Werken met kinderen vindt zij heerlijk: ‘dit houdt je jong en scherp’.
Zingen, ballet en wandelen zijn grote hobby’s van Loes. Daarnaast is zij druk met haar eigen
liedjesprogramma ‘Muziekbonbons’.

Hans Wegman

Gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap!
Wat komt er veel bij kijken hè….al die voorbereidingen…. Voor wat betreft de ceremonie wil ik graag jullie
steun en toeverlaat zijn.
In het dagelijks leven ben ik relatiemanager en accountmanager bij het derde grote pensioenfonds van
Nederland. Ik probeer de wensen van de klant zo te vertalen dat dit kan leiden tot werkbare, langdurige
afspraken voor de uitvoerder.
Ik verbind zo de ene partij aan de andere met als doel dat beide tevreden zijn. Hoe mooi is het dan dat ik
die ervaring en die competenties ook kan gebruiken bij het verbinden van twee mensen die verliefd zijn,
van elkaar houden en hebben besloten om samen oud te worden.
Ruim voor jullie gekozen datum neem ik contact met jullie op om jullie wensen te bespreken voor de
ceremonie. Maar vooral ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig naar jullie verhaal, de reis die jullie samen
hebben afgelegd en jullie besluit om te trouwen.
Al die ingrediënten meng ik dan tot een heel persoonlijke toespraak waarin volop ruimte is voor humor en
soms een heel klein traantje….
Ik betrek jullie, en jullie eventuele kinderen, helemaal bij de voorbereiding zodat de ceremonie volledig
naar jullie wens is. Dus geen knippen en plakken maar jullie verhaal.
O ja, mijn naam is Hans Wegman, 60+, echtgenoot, vader en opa. Ik ben Reikimaster, gek van Italië en
haar wijnen én houdt van koken.
Ik heb er nu al zin in.
Over Hans
Hans werkt als accountmanager/relatiebeheerder en contractmanager bij een pensioenfonds. Hij is
reikimaster en (zaal)gids bij kasteel De Haar in Haarzuilens. Hij is gek op Italië en fan van Ollie B.
Bommel.

Hester Korver

Ik geloof vooral in de liefde en als mensen ervoor kiezen om de liefde te bezegelen met een huwelijk dan
vind ik het een eer om aan die bijzondere dag een bijdrage te mogen leveren.
Ik hoor heel graag wat stellen zelf willen en wat ze mij verwachten, het is tenslotte hun dag en hoe beter
zij kunnen aangeven wat hun wensen zijn, des te beter kan ik me daarop voorbereiden. Persoonlijk vind
ik het fijn als er ruimte is voor humor, uiteraard passend bij de plechtigheid van de ceremonie. Het is mooi
als er verschillende generaties aanwezig zijn want het huwelijk is ook voor dierbaren vaak een bijzondere
mijlpaal.
Over Hester
Hester is getrouwd en heeft 3 kinderen. Zij werkzaam als projectleider bij de Onderzoeksraad voor
Veiligheid, daarvoor was zij directeur bij de Raad voor Kinderbescherming in Amsterdam. Sinds vorig jaar
is Hester voorzitter van de Woerdense Vakantieweek.

Annet van der Hoorn-Homan

Annet van der Hoorn-Homan is trouwambtenaar sinds juni 2021.
Hoe bijzonder is het, om je talent kwijt te kunnen in je werk terwijl je een belangrijk onderdeel bent van
een bijzondere dag in het leven van anderen, een dag die voortaan met dikke letters in hun agenda staat.
Trouwambtenaar zijn doe ik daarom met mijn hart. Verhalen brengen kan ik goed en ligt me goed. Zowel
in mijn werk als in vrijwilligerswerk doe ik dit met gemak en plezier. Maar trouwambtenaar zijn is meer dan
een verhaal kunnen houden en het kennen van de juridische aspecten.
Het blij maken van bruidsparen door ze met plezier toe te helpen leven naar de dag en ze dan een
prachtige, onvergetelijke en unieke ceremonie te geven, dát is iets waar ik ook zelf ontzettend blij van
wordt! Dit bereik ik door de tijd voor jullie te nemen, goed naar jullie te luisteren, door te vragen, jullie te
ontzenuwen waar nodig en te helpen genieten van het voortraject. Dit alles om jullie tenslotte, in de
ceremonie zelf, te raken op een manier die écht bij jullie past; een manier die jullie zélf mooi en prettig
vinden. Er zijn al zoveel ogen op je gericht; je wilt daar los van staan en intens kunnen genieten van het
moment! Daarvoor zal ik altijd mijn uiterste best doen en geef ik vooraf tips.
Wanneer jullie het net als ik mooi vinden om kinderen, familie of vrienden te betrekken bij de ceremonie,
denk ik hierin graag creatief met jullie mee. Jullie ceremonie kan ik desgewenst ook in het in het Engels,
Spaans, Frans of Duits voltrekken.
Kortom, ik zie er enorm naar uit jullie te ontmoeten!
Over Annet
Annet is geboren in Heerenveen en heeft Internationale Betrekkingen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Tijdens haar studies heeft ze een jaar in Valencia gestudeerd en stages gelopen Duitsland en
Parijs. Na haar afstuderen in 2007 werkte ze in het bankwezen, bij de overheid en als woordvoerder in de
medische sector. Naast haar werkzaamheden heeft zij passie voor haar jonge gezin, sociale leven,
hobby's en vrijwilligerswerk.

Kim Reekers

Het huwelijk of geregistreerd partnerschap, een bijzonder stap in jullie leven. Ik draag graag mijn steentje
(als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) bij om ervoor te zorgen dat jullie dat jullie dag
extra bijzonder wordt. Dat doe ik door jullie verhaal te vertellen vol enthousiasme, maar ook op een
persoonlijke en liefdevolle manier en met een kleine dosis humor. Ik zie jullie graag stralend de ceremonie
verlaten!
Wie ben ik? Ik ben Kim Reekers, 29 jaar oud en ik woon in Uithoorn. Vanaf jongs af aan ben ik
geïnteresseerd geweest in bruiloften. Ceremoniemeester is een rol die ik inmiddels meerdere malen met
veel plezier heb mogen invullen. Aangezien ik ontzettend veel energie krijg van gelukkige stellen die de
ceremonie stralend verlaten heb ik ervoor gekozen om Babs te worden. Op deze manier kan ik een
bijzondere memorabele bijdrage leveren aan jullie mooiste dag.
Wellichten denken jullie waarom Babs voor de Gemeente Woerden / Oudewater? Mijn partner is in
Woerden geboren en getogen, wij zijn dan ook vaak te vinden in Woerden. Naast dat ik het een
ontzettend leuke en mooie stad vind, zijn er in de Gemeente Woerden / Oudewater prachtige
trouwlocaties aanwezig waar het voor mij bijzonder voelt voor geliefden te trouwen.
Over Kim
Kim komt uit de reis- en eventbranche, waarin ze heeft gewerkt aan wereldwijde events en heeft veel
mogen reizen. Door haar werkervaring is het voor haar niks nieuws om voor grote groepen te spreken. Ze
wordt vooral omschreven als een vrolijk, enthousiast en van huis uit zeer behulpzaam persoon. Ze vindt
het leuk om te plannen, regelen en organiseren en krijgt energie van ontzorgen en persoonlijk contact met
mensen.
In haar vrije tijd vindt Kim het fijn om te sporten en bakt ze wel eens een taartje. spendeert ze graag tijd
met haar vrienden en familie.

Arlene Phelipa-Lopes

Arlene Phelipa-Lopes, geboren op Aruba, woont in Nieuwegein en trouwambtenaar sinds juni 2021.
Het bevestigen van jullie onoverwinnelijke liefde door het huwelijk, is een fantastisch moment in je leven.
Elk bruidspaar is onvoorwaardelijk verzekerd van mijn volledige inzet en betrokkenheid.
Ik vind het contact met bruidsparen heel leuk en belangrijk.
Ik ben een mensen mens en wilde graag na mijn pensioen aan de slag gaan als trouwambtenaar en
mensen op hun mooiste dag in de echt verbinden en toe te spreken in een bijzondere setting. De
huwelijksceremonie, wat natuurlijk best wel een serieuze aangelegenheid is, zo neer te zetten dat
iedereen zich op zijn gemak voelt en dat er een ontspannen en vrolijke sfeer heerst.

Over Arlene
Ik ben sinds 2019 gepensioneerd na 27 jaar trouwe dienst bij Hogeschool Utrecht.
Ik heb gewerkt als assistent stagecoördinator bij de internationale opleiding International Business &
Management Studies. Ik onderhield contact met buitenlandse stagebedrijven, voor studenten die op zoek
waren naar een stageplaats in het buitenland.
Tevens assisteerde ik bij stagevoorlichtingen aan studenten en was verantwoordelijk voor een adequate
informatie site voor studenten en voor het registreren van hun stageverslagen en scripties.
Mijn hobby’s zijn sporten en dansen.

