Mus Clements-Doornekamp

Het is jullie dag!

Bruidsparen een onvergetelijke dag bezorgen is mijn
belangrijkste drijfveer. De wensen van het bruidspaar staan
altijd voorop. Ik heb veel persoonlijke aandacht voor het
bruidspaar in het voorgesprek. Ieder bruidspaar is weer
anders en dat maakt het zo leuk! De een wil het kort en
krachtig, de ander uitgebreid met veel levensverhalen.
Vaak citeer ik gedichten om extra sfeer aan de voltrekking
te geven.
Coby Westerhof-Palmbergen

Een meisjesdroom: de romantiek

Liefde bindt en brengt harmonie in je leven. Twee mensen
die elkaar vinden en uitspreken voortaan bij elkaar te willen
zijn. Prachtig vind ik dat. Daar werk ik graag aan mee! Ik
kies voor een hele persoonlijke benadering, waarbij ik het
paar ook adviezen meegeef. Zoals een citaat van de Duitse
dichter Rilke: “Het huwelijk is pas mogelijk als men niets
onmogelijks van haar vraagt.”
Louki Ennik-Van der Kraats

Alles is bespreekbaar
Door mijn eigen ’leuke’ trouwdag weet ik hoe belangrijk
de invulling van de trouwceremonie is. Graag wil ik deze
ervaring doorgeven aan andere bruidsparen! Met veel
plezier verbind ik mensen ongeacht geloof of geaardheid
met elkaar. Belangrijk is dat u als paar àlles met mij kunt
bespreken en precies kunt aangeven wat ú wilt. Het is úw
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meer informatie

Een huwelijksaangifte werkt als volgt:
U doet huwelijksaangifte in uw woongemeente.
Als u en uw partner in verschillende gemeenten wonen, kiest u zelf in welke van de twee
gemeenten u aangifte doet. Voor sommige
mensen (bijvoorbeeld asielzoekers of mensen
met een diplomatieke status) gelden afwijkende
regels. Maak een afspraak voor de aangifte in
de gekozen gemeente en neem de volgende
documenten mee:
beiden: een geldig legitimatiebewijs waaruit uw
nationaliteit blijkt;
een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van
uw getuigen, waarop alle voornamen staan vermeld (paspoort of Nederlandse identiteitskaart).
Tijdens de aangifte bespreekt u met de ambtenaar van de gemeente de huwelijksdatum
en tijd en eventueel de locatie. Voltrekking van
het huwelijk in een andere gemeente dan de
aangiftegemeente is mogelijk. U geeft 2, 3 of 4
meerderjarige personen op als getuigen.
Als u aangeeft dat het huwelijk in een andere
gemeente dan de gemeente van aangifte zal
plaatsvinden, moeten alle documenten, inclusief
een afschrift van de akte van aangifte van het
huwelijk, in bezit komen van de ambtenaar van
de burgerlijke stand van de gemeente waar het
huwelijk wordt gesloten.
Als u beiden buiten Nederland woont en ten minste één van u de Nederlandse nationaliteit heeft,
dan kunt u huwelijksaangifte doen in Den Haag.
Om te kunnen trouwen moeten beide partners
huwelijksbevoegd zijn. De voorwaarden hiervoor
vindt u op www.loppersum.nl.

Burgerlijk en kerkelijk huwelijk
De huwelijkssluiting bij de gemeente wordt
het burgerlijk huwelijk genoemd. Een kerkelijk
huwelijk mag pas worden voltrokken nadat de
(aanstaande) echtgenoten eerst een burgerlijk
huwelijk hebben gesloten.

Trouwen in de
gemeente Loppersum

Partnerschapsregistratie
Het geregistreerd partnerschap regelt formeel
het samenleven voor partners in de combinaties:
m/v, m/m en v/v. Een geregistreerd partnerschap heeft op enkele uitzonderingen na
dezelfde procedure, voorwaarden en gevolgen
als een huwelijk. Zie voor meer informatie
www.loppersum.nl.
Geregistreerd partnerschap omzetten in
huwelijk
U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten
in een huwelijk. Daarvoor moet de ambtenaar
van de burgerlijke stand een akte van omzetting
opmaken. Dat kan alleen in de eigen woonplaats.
Voor een volledig overzicht van alle voorwaarden
verwijzen we u naar onze site www.loppersum.nl.
Voor meer informatie of het maken van een
afspraak kunt u ook terecht bij het KlantContactCentrum (KCC). Adres en telefoonnummer vindt
u hieronder. Graag tot ziens!

feest en ik vind het geweldig dat ik u mag begeleiden.

Kijk ook op www.loppersum.nl

Ja, ik wil...

Kosten
Informatie over de algemene kosten en de kosten
per locatie vindt u op www.loppersum.nl.
Kosteloos trouwen behoort tot de mogelijkheden.

Molenweg 12

Postbus 25

9919 AH Loppersum

9919 ZG Loppersum

Tel. (0596) 548200

E-mail: gemeente@loppersum.nl

Fax. (0596) 548201

www.loppersum.nl
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Acht prachtige trouwlocaties. De keus is aan u!

Trouwen in een sfeervolle en gastvrije omgeving

Hieronder vindt u een overzicht van de acht verschillende trouwlocaties.

Buitengewone Ambtenaren van de
Burgerlijke Stand
Bij de gemeente Loppersum kunt u kiezen uit zes buitengewone

Als u besloten heeft om te trouwen of uw partnerschap te laten registreren,

Gemeentehuis

Nederlands

ambtenaren van de burgerlijke stand voor het voltrekken van uw

komt u voor de keuze te staan in welke gemeente en op welke locatie u uw

Loppersum

Hervormde

Molenweg 12
Loppersum

huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij de ondertrouw geeft u uw

kerk

voorkeur aan. De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat vervolgens

huwelijk of uw geregistreerd partnerschap wilt laten voltrekken. Kiest u voor
de gemeente Loppersum, dan kiest u voor een sfeervolle en uitnodigende
omgeving waar de voltrekking altijd gebaseerd is op úw persoonlijke wensen.
De gemeente Loppersum, het groene
hart van Groningen, beschikt maar
liefst over acht schitterende trouw-

Het Gemeentehuis uit 2007 is een
prachtig nieuw gebouw met een moderne
Raadzaal, sfeervol aangekleed met een
groot schilderij van Helmantel en een
Ommelander Kast.

Een mooie Romaanse kerk uit de 12e
eeuw, een van de oudste bakstenen
kerkjes in de provincie met originele schilderingen uit vermoedelijk de 16e eeuw.
Andreaskerk

locaties. Elk met een geheel eigen

De Borg

karakter en uitstraling. Een idyllisch

Ewsum

kerkje in het prachtige Hogeland,

Oosterburen 1
Middelstum

een romantische borg met een mooie
tuin of het moderne gemeentehuis?
U kiest zelf welke locatie het beste
bij u en uw wensen past. Eén ding is
zeker: als u trouwt in de gemeente

IJzerbaan 14
Eenum

De tuin bij de Borg Ewsum in Middelstum

Een schitterende, romantische trouwlocatie met een sfeervol koetshuis.
De mooie tuin biedt ideale mogelijkheden
voor een bruidsreportage!

Abt Emopad 1
Westeremden

onvergetelijke dag. De betrokken

Afspraak maken

ambtenaren staan u graag met raad

Uw voornemen om te trouwen of uw

en daad bij om deze unieke dag tot

partnerschap te laten registreren kunt

een groot succes te maken.

u kenbaar maken bij de ambtenaar
van de burgerlijke stand in de woonplaats van een van beide aanstaande
partners. U moet hiervoor een afspraak maken. U kunt ook in de

Kerk

Hervormde

Trekweg 28
Middelstum

Pastoriepad
Westerwijtwerd
Een idyllisch gelegen kerkje met een
robuust interieur. Een stijlvolle, romantische locatie te midden van bomen en
weilanden.

Een rustige en harmonieuze trouwlocatie
zonder onnodige opsmuk. De inscriptie op
de gevelsteen dateert uit 1815 en begint
met de woorden: ‘Liefde, de band der
volmaaktheid…’

gemeente Loppersum trouwen of uw

Doopsgezinde

Nederlands

partnerschap laten registreren als u

Kerk

Hervormde

niet in deze gemeente woont. Meer

Fivelweg 29
Zijldijk

kerk

informatie vindt u op de achterzijde
van deze folder en op de website
www.loppersum.nl.

Een van de oudste Doopsgezinde kerken
uit ons land, gebouwd op een oude dijk.
Een karakteristieke locatie voor iedereen
die van rust en eenvoud houdt.

Annie Mekel-Dik

Persoonlijk, rustig en betrokken
Een betrokken en persoonlijke benadering vind ik heel
belangrijk. Heel waardevol zijn daarom de persoonlijke
gesprekken vooraf met het bruidspaar. Ik maak vaak gebruik
een moraal. Als er kinderen zijn, betrek ik ze er altijd bij.

Centraal op de wierde van Westeremden
staat deze mooie Andreaskerk. De kerk
valt op door het originele, ornamentaal
13e-eeuws schilderwerk.

Nederlands
kerk

is op uw trouwdag. Ze stellen zich aan u voor:

van gedichten en eindig met een sprookje of verhaal met

Doopsgezinde

Loppersum, bent u zeker van een

informeren of de buitengewoon ambtenaar van uw keuze beschikbaar

Kerkeweg 24
Wirdum
Deze kerk is vooral bekend om het prachtige Van Oeckelen-orgel uit 1879, volledig
gerestaureerd in 1999. Een knusse kerk
op een prachtlocatie!

Desgewenst kan ik het huwelijk in het Gronings sluiten.
Ik ben van protestantse huize en kan desgevraagd ook in
die richting nuanceren.
Nettie Woltjer-Pijper

Elke toespraak is uniek
Mijn wens is om het bruidspaar een onvergetelijke dag te
bezorgen. Het bruidspaar levert zèlf de ingrediënten aan
voor de persoonlijke toespraak. Al pratende krijg ik een
beeld wat twee mensen beweegt om zo’n belangrijke stap
in het leven te zetten. Dat is elke keer weer een verrassing.
Elke toespraak is daarom uniek, helemaal toegespitst op het
bruidspaar. Dus geen verhaal van dertien in een dozijn!
Dick Veen

Creatieve in vulling
Ik vertel graag verhalen en het liefst maak ik deze zelf.
Een persoonlijk verhaal op basis van onderwerpen die het
bruidspaar ingebracht heeft, vind ik het leukst. Ik geef er de
voorkeur aan de voltrekking creatief en niet alledaags in te
vullen. Alles is mogelijk: een spirituele invulling, een meer
theatrale of tweetalige invulling. Kortom: ik sta open voor
alle mogelijke wensen en mensen.

Kijk ook op www.loppersum.nl

Ook is het in overleg met de gemeente mogelijk de voltrekking te laten plaatsvinden op een
andere locatie. De locatie wordt dan aangewezen als huis der gemeente voor één dag.

Kijk ook op www.loppersum.nl

