
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trouwceremonie | betekenisvol moment 
 
 
Een feestelijk, betekenisvol moment op je trouwdag, bij een huwelijksjubileum, 
als je gaat samenwonen of op een ander belangrijk moment in je leven. Naast 
alle andere festiviteiten een moment van bezinning om het leven te vieren. 
 
 

 



Je wil meer, je wil een betekenisvol moment 
_________________________________________ 
 
 
Of je nu gaat trouwen, samenwonen of een huwelijksjubileum wilt vieren, op de 
dag zelf wil je meer dan een feest. Je wilt met een aantal gasten tijdens een 
korte ceremonie stilstaan bij de betekenis van de relatie. Een pastoor of dominee 
past niet bij jullie levensstijl en toch heb je behoefte aan een moment van 
bezinning. Een uur waarin je stil staat wat de relatie betekent voor wie jij bent, 
voor hoe jij wilt leven en samenleven. Je wilt een moment van bezinning en 
verdieping, zoals het bij jullie past. Je wilt de relatie vieren.  
We hebben een jarenlange ervaring in het organiseren van trouwceremoniën. De 
voorbereiding - een aantal gesprekken - zorgt er voor, dat het een een 
afspiegeling wordt van wie jullie zijn. Geen standaardtoespraken, geen 
standaarddraaiboek. Het wordt een persoonlijke ceremonie die uniek is, omdat 
het door jullie onder onze begeleiding tot stand komt. Jullie kiezen muziek, woord 
en/of beeld naar aanleiding van de gesprekken die we samen hebben gevoerd. 
We vieren op de plek, door jullie uitgekozen, jullie ja-woord! 
 
“Voor ons was de ceremonie een wezenlijke aanvulling op de gang naar het 
gemeentehuis, hoe zeer de ambtenaar ook haar best deed.  
Zowel de gesprekken voorafgaand als de ceremonie gingen ergens over: over dat 
wat wij voor ons hun leven essentieel vinden. Waarom wij ‘ja’ zeggen tegen 
elkaar en tegen het leven.”  
  

 
 
 
 

 



Werkwijze 
_________________________________________ 
 
 
Hoe gaan we aan de slag? 
Onder mijn begeleiding gaan jullie gaan vertellen: wie ben je, wat vind je 
belangrijk en waardevol. Wat betekent voor jou de ander, de relatie? 
Deze momenten van vertellen, elkaar bevragen en ontdekken zijn betekenisvol. 
Het zijn gesprekken die gaan over dat wat het leven kleurt. Verhalen over ‘goede 
tijden, slechte tijden’, over hobbels en liefdevolle momenten. Deze verhalen 
maken het leven zinvol. Ze zijn wezenlijk als voorbereiding én ze leiden tot hét 
idee voor een ceremonie: “Dit – een gedachte, een beeld, muziek of woord - 
vinden wij belangrijk tijdens de ceremonie. Dit willen wij zeggen, uitdragen en 
bevestigen”. De ceremonie wordt daarmee een afspiegeling van jullie leven, 
levensvisies én van de relatie. 
 
Daarna gaan we creëren: hoe gaat de ceremonie eruit zien? Wat wil je doen, 
horen of zien; wat moet er uit de gesprekken terug komen. Elke viering is uniek. 
Er is geen blauwdruk.  
 
De begeleiding is in handen van Ria Pool Meeuwsen – zie ook ‘Begeleiding’.  
Dankzij haar jarenlange en brede ervaring denkt ze mee op inhoud, vorm en 
mogelijkheden. 
Of en hoe zij aanwezig is tijdens de ceremonie, dat vullen jullie samen in. Bij 
sommigen begeleidt ze alles van het begin tot het einde, bij anderen verzorgt ze 
een korte ‘toespraak’ naar aanleiding van de gesprekken die gevoerd zijn of ... ze 
zwijgt en kijkt mee op de achtergrond. Jullie stemmen samen af. 
 
Elke ceremonie is goed, omdat je door een bewuste voorbereiding het tot jouw 
moment hebt gemaakt. 
 

 



Begeleiding 
_________________________________________ 
 
 
De begeleiding is in handen van Ria Pool Meeuwsen:  
 
Sinds 1996 begeleid ik mensen in het vormgeven van een belangrijk moment in hun leven. 
Over het algemeen zijn dit feestelijke gebeurtenissen, zoals trouwen en trouwjubilea, maar 
je kunt je voorstellen, dat afscheid-nemen (scheiding, overlijden) ook zo’n moment kan 
zijn. 
  
Dankzij mijn theologische opleiding, mijn humanistisch-filosofische ontwikkeling en 
levenshouding, en mijn jarenlange ervaring kan ik dit werk doen. 
 
Niet iedereen noemt zichzelf humanist. Toch herkennen velen zich in waarden als 
waardigheid en medemenselijkheid. Dat de mens in staat is na te denken en te handelen, 
passend bij zijn vermogens, en daar verantwoordelijk voor is; dat de mens leeft te midden 
van anderen en de natuur, ook deze levensovertuiging wordt door velen herkend.  
Bewust leven en samenleven vraagt op essentiële momenten een moment van bezinning. 
 
Ons leven is uniek. Laten we dat vieren. 
 
Ik ben door het Humanistisch Verbond opgeleid. Het filosofisch-humanistisch begrip 
‘levenskunst’ is daarin voor mij belangrijk: wat vind je van jouw leven? Hoe wil je jouw 
leven vormgeven? Vanuit deze visie begeleid ik vieringen, maar ook in mijn 
werkzaamheden als begeleidingskundige (werkmetLef, praktijk voor individuele 
begeleiding) en als directeur van La Scuola, academie voor levenskunst (workshops, 
socratische gesprekken en bijzondere vakanties) zijn er door gevormd. Dit en mijn 
jarenlange ervaring als directielid van een communicatieafdeling van een grote 
onderwijsinstelling zeggen iets over mijn hands-on kwaliteiten. Ik zorg er voor dat we 
praktisch blijven. Tevens stel ik vragen die ergens over gaan. Deze combinatie van praktijk 
en inhoud geven mijn begeleiding een eigen kleur. 
 
 
 

 
 
 
 
‘Leven Liefde Lef’ zijn de waarden van waaruit ik werk en leef. Ik wil mensen 
ondersteunen, ze uitdagen en inspireren. Het is mijn overtuiging, dat we elkaar nodig 
hebben. Je bent mens dankzij de ander.” 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
 
Ria Pool Meeuwsen 
 
Kooikerlaan 27 
2631 SX  Nootdorp-Delft 
 
015 – 257 10 61 
06 – 52 373 378 
 
www.trouwceremonie.eu 
riapoolmeeuwsen@xs4all.nl 


