Jullie gaan trouwen! Hartelijk gefeliciteerd!
Willen jullie van de ceremonie van jullie huwelijk een
onvergetelijk moment
maken met een knallend verzorgd feest?
Dan zijn jullie hier op het juiste adres.
Trouwen is waarlijk een mooi moment in jullie leven.
En niet voor niets!
Bruidsparen leven weken of soms maanden naar de
grootse dag toe. De dag
moet perfect zijn. En daarom kiezen jullie ook graag
jullie eigen toonaangevende
trouwlocatie en trouwambtenaar uit.
Want het is jullie dag en jullie bepalen hoe de dag er
voor jullie het mooiste uit
ziet.
En daar helpen de behulpzame leuke medewerkers van Gasterij de Seterse
Hoeve en ik samen graag aan mee.
Want hoe waanzinnig is het om alles onder één dak te doen: het “Ja-woord”,
eten en feesten. Dit kan ook op zaterdag of zelfs ’s-avonds en hoeft geen kapitalen te kosten.
Het is wel noodzakelijk om van te voren na te gaan of ik op jullie grote nog beschikbaar ben.
Graag stel ik mijzelf even voor. Mijn naam is Mascha van Kakerken.
Naast mijn parttime baan als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de Gemeente Moerdijk
ben ik werkzaam als zelfstandig landelijk trouwambtenaar.
Ik ben een echte Brabantse met een vrolijk karakter. Goedlachs, maar op de juiste momenten ook
serieus.
Ruimdenkend, integer en informeel, zijn de sleutelwoorden waarmee ik een goed trouwambtenaar wil
zijn. Jullie wensen zijn leidend. Juist de vele verschillende wensen van zoveel verschillende
bruidsparen maakt voor mij de taak als trouwambtenaar zo bijzonder.
En zijn jullie er nog niet aan uit hoe je de ceremonie precies invult? De medewerkers van Gasterij De
Seterse Hoeve en ik denken graag met jullie mee!
Trouwen maken wij graag voor jullie dat bijzondere moment in jullie leven.
Ons doel is een bijdrage te leveren aan een onvergetelijke mooie trouwdag.
En wat is hierop jullie antwoord?
Heel graag tot ziens, met vriendelijke groet Mascha
www.jullieceremonie.nl
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