Liesbeth Nijman Woont in

Aalten

“Mijn naam is Liesbeth Nijman-Schoppers. Ik ben geboren in
Aalten, getrouwd, heb 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Naast
mijn werk bij de gemeente Aalten ben ik vanaf 1997 ook
trouwambtenaar. Met heel veel plezier en passie heb ik al heel
wat huwelijken voltrokken.
Ontmoeten is meer dan iemand tegenkomen. Een echte
ontmoeting raakt je. Iemand echt ontmoeten, is iemand
binnen laten in de binnenste cirkel van je leven. Pas dan kun
je spreken van een échte ontmoeting. Voor elkaar kiezen is
in ieders leven een bijzonder moment. Je hebt elkaar immers
ontmoet!
Het feit dat ik zo’n moment met jullie mag delen, is en blijft
voor mij heel speciaal. Als trouwambtenaar wil ik graag aan dit
bijzondere moment een heel persoonlijke invulling geven.
Wie weet mag ik als trouwambtenaar jullie ontmoeten!”

Muriel Beernink Woont in Aalten

“Mijn naam is Muriel Beernink. Ik ben in 1973 geboren in Aalten
en hier ook opgegroeid. Ik heb een lekker druk gezin met
kinderen, waar ik dagelijks van geniet. Daarnaast hou ik ervan
om lekker te koken en ik ben dan ook heel blij met mijn eigen
kruidentuintje. Verder ben ik graag creatief bezig met onder
andere bloemschikken, tuinieren en knutselen met de kinderen.
Ik heb ruim 11 jaar bij een bank gewerkt, waar ik verschillende
functies heb gehad. Ik ben buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand geworden, omdat ik het een eer vind om
invulling te geven aan een van de mooiste dagen van jullie
leven. Ik zou daar graag een persoonlijk tintje aan willen
geven. In overleg is er veel mogelijk.”

Eva van der Kraan Woont in

Doetinchem

“Wat ontzettend leuk dat jullie gaan trouwen; van harte
gefeliciteerd! Er zal heel wat op jullie afkomen met het
voorbereiden van deze bijzondere dag. Ook de voorpret hoort
daarbij! En het maken van allerlei keuzes. Dit zijn natuurlijk
bij uitstek mooie momenten om samen even stil te staan bij
wat voor jullie belangrijk is. Want op deze dag staan jullie als
bruidspaar centraal. Aan mij de eer om iets onvergetelijks te
maken rond het officiële moment van jullie verbintenis: het
JA-woord! Om dit te kunnen doen, maak ik bij voorkeur kennis
in een informele setting; het liefst tijdens een huisbezoek. Ook
dat geeft een beeld van wie jullie zijn. Daarnaast kom ik graag
te weten wat het huwelijk voor jullie betekent. Wat is jullie
verhaal? Welke sfeer past daarbij? Zijn er anekdotes die niet
mogen ontbreken? Dit verwerk ik met jullie instemming in een
persoonlijke speech. Uiteraard staan we stil bij hoe jullie de
ceremonie voor jullie zien. Welke rol spelen familie en vrienden
hierin voor jullie? Misschien willen jullie een van hen er op een
bepaalde manier bij betrekken. Ik denk hiervoor graag met
jullie mee.
Dan iets over mezelf om een beeld te kunnen vormen
van de persoon die als trouwambtenaar van de gemeente
Aalten optreedt. Met mijn man en twee zoontjes woon ik in
Doetinchem. Naast het reilen en zeilen in mijn gezin ben ik
werkzaam als sociaal werker. Ik ben van nature geïnteresseerd
in mensen. Vanuit een positieve betrokkenheid maak ik graag
het verschil in situaties waarin meestal problemen leidend
zijn. Dit is zeker niet altijd makkelijk. Ik beschouw het als een
voorrecht om dagelijks mensen te ontmoeten en bij te dragen
in het hervinden van mogelijkheden. De beste ideeën krijg ik
meestal tijdens het hardlopen. Daarnaast geniet ik van het
luisteren naar muziek en lees ik graag een spannend boek.
Ik hoop jullie te mogen ontmoeten om er samen iets heel
speciaals van te maken op jullie trouwdag!”

Rob Donderwinkel

Woont in Silvolde

“Ik ben Rob Donderwinkel. Samen met mijn vrouw en twee
kinderen woon ik in Silvolde. Sinds september 2002 werk ik
met veel plezier voor de gemeente Aalten. In mijn vrije tijd
maak ik muziek, zing ik in een band en maak ik graag theater
voor kinderen én volwassenen.
Naast mijn reguliere werkzaamheden ben ik sinds kort
ook buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Ik
vind het ontzettend leuk om een bijdrage te mogen
leveren op de voor het bruidspaar zo’n belangrijke en
mooie dag. Ik zou het een grote eer vinden om gevraagd
te worden als
jullie trouwambtenaar en toegelaten te worden tot de intieme
kring van jullie familieleden en goede vrienden. Samen met
jullie wil ik er een persoonlijke, intieme en onvergetelijke
huwelijksvoltrekking van gaan maken. Een belevenis waarin
ruimte is voor romantiek en humor; dan wordt het een
prachtige ceremonie met een lach en een traan.
Zijn jullie op zoek naar een bijzondere en vooral persoonlijke
trouwtoespraak waarin jullie wensen worden verwerkt? Ik kijk
er naar uit om jullie te ontmoeten!”

