De perfecte locatie
voor de dag van je leven

Zeg ja….
in de betoverend mooie
Grote Kerk van Schermerhorn

• Officiële trouwlocatie
• Sfeervolle kerk uit 1636, volledig
gerestaureerd
• Ceremonie, receptie, diner en feest:
alles onder één dak
• Van rode loper tot catering: zoals
jullie het wensen
• Perfect geregeld samen met onze
hofleveranciers

Altijd al willen trouwen in een kerk? De sfeervolle en volledig gerestaureerde
Grote Kerk van Schermerhorn maakt het mogelijk, of je nu wel of niet
gelovig bent. Trouwen, receptie, diner en feest: alles kan plaatsvinden onder
één dak, of liever gezegd onder ons schitterende 17e-eeuwse gewelf. Wil je
het intiem of juist uitbundig groot, met volledig verzorgde catering, band of
dj erbij? Wij helpen je om er de perfect georganiseerde dag van je leven van
te maken.
Alvast in de stemming komen?
Lees in deze brochure de ervaringen van bruidsparen die je voorgingen
of kijk op www.grotekerkschermerhorn.nl.
Vragen of wil je een rondleiding om de sfeer te proeven?
Bel onze eventmanager Miriam Mol op 06 - 83 514 584
of mail verhuur@grotekerkschermerhorn.nl.

• Goed bereikbaar en volop gratis
parkeergelegenheid
• Betaalbaar met plaats voor ruim
200 gasten!

Miriam Mol
Eventmanager Grote Kerk Schermerhorn

Zie je het voor je?

Prachtig gelegen in het
Hollandse landschap

De klokken luiden, de rode loper ligt uitgerold
en in de Grote Kerk van Schermerhorn zitten al
jullie dierbaren. Dan schrijd je over de zerken
vloer de kerk binnen waar je geliefde in het
magistrale licht van de gebrandschilderde
ramen op je wacht.

In de landelijke omgeving - omringd door
weilanden, molens en bruggetjes - ligt de
Grote Kerk van Schermerhorn. De ruimte in
het monumentale pand is overweldigend, de
akoestiek schitterend en als de zon door de
gebrandschilderde ramen naar binnen schijnt,
waan je je even in een andere wereld.

Kan het romantischer? De Grote Kerk van
Schermerhorn is niet voor niets al jaren een
geliefde trouwlocatie. Na de restauratie in 2017
behoort deze Noord-Hollandse kerk uit 1636
tot één van de mooiste van Nederland. Een
schitterend gebouw om elkaar het ja-woord te
geven en de dag van je leven te beleven. Alles
kan plaatsvinden onder dit ene bijzondere dak:
van ceremonie met receptie en van diner tot
en met het complete feest. Dit vergeet je nooit
meer, en je gasten ook niet!

De kerk biedt plaats aan ruim tweehonderd
gasten. Zomer en winter is de temperatuur in
de kerk behaaglijk. Deze unieke locatie biedt
alles wat jij nodig hebt om er een onvergetelijk
feest van te maken: van licht- en geluidsapparatuur tot en met een (eventuele) complete
catering naar keuze. Met onze hofleveranciers
maken we arrangementen op maat. De kerk is
goed bereikbaar, zowel per auto als per boot.
En gratis parkeerruimte is volop aanwezig.

Onze medewerkers zullen er
alles aan doen om van jullie
trouwdag écht de mooiste dag
van je leven te maken. Neem
voor de mogelijkheden contact
op met onze eventmanager
Miriam Mol.
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Daisy & Jorma
“Droomlocatie voor
ons sprookjeshuwelijk”

Marit & Jorrit
“Onze complete bruiloft
in de kerk”

Daisy van Aalten en Jorma Krenning

Marit Heijnemans en Jorrit Janszen

“We zijn verliefd geworden op de kerk én op het dorp.
We houden allebei van historische panden en zijn
gelovig, dus zochten we een kerk als trouwlocatie.
Bij onze eerste binnenkomst waren we overweldigd
door dat prachtige gebouw: het plafond, de
gebrandschilderde ramen, die vloer! We wisten
meteen, dit is het. De kerk is heel goed bewaard
gebleven, de ziel zit er nog in. En alles bleek mogelijk:
brandende kaarsen in de kroonluchter, een rode
loper, de ceremonie én het diner met feest allemaal
in die mooie grote kerk, compleet met catering en
al. Ik had gehoopt dat mijn huwelijk zo zou zijn. Een
prinsessenhuwelijk, een droomplaatje, en het werd
werkelijkheid door die schitterde ambiance.
Dit voelde echt als onze dag, een droom die
waargebeurd is.”

“We zijn niet gelovig, maar wilden wel graag trouwen
in een sfeervol kerkje. De Grote Kerk in Schermerhorn
was een prachtige ontdekking: alleen al dat licht door
de gebrandschilderde ramen!
En alles wat we graag wilden kon hier: van de
ceremonie tot de compleet verzorgde catering voor
high tea en diner. Men dacht mee en alles werd naar
onze smaak aangepast. Zo wilden we alle gasten de hele dag
erbij hebben. Dat kon hier prima. Na de ceremonie was er een
high tea waar we toastten met thee in champagneglazen omdat Marit zo’n theeleut is. Toen wij foto’s gingen maken,
kregen de gasten een boottocht aangeboden. Daarna
dineerden we in de kerk en was er een feest met dj en
dansvloer. Het was zo’n bijzondere dag, echt een
schitterende beleving!”

Anouska & Tony
“Onze relatie bezegeld
in ons dorp”
Anouska Henneman en Tony Keevel
“Op zoek naar een woning, reden we een
aantal jaar geleden bijna tegen de indrukwekkende Grote Kerk aan. Hier in dit dorpje
vonden we een huis. Ons huwelijk wilden
we vieren in die mooie kerk die zoveel
geschiedenis in zich draagt. Miriam Mol
van De Grote Kerk dacht mee en was heel
oplossingsgericht. Met mijn vader liep ik
van huis naar de kerk. Familie, vrienden en
dorpsgenoten zaten langs het gangpad. Zo
bijzonder om aan het einde je lieve schat te
zien staan! De receptie was zoals wij hem wensten:
sfeervol, losjes en heel ontspannen. We hebben tot
een uur of zes met elkaar geborreld. Tussendoor
kwam de buurman met zijn prachtige oude Volvo
ons halen om foto’s te maken bij de molens. Als
afsluiting aten we met de naaste familie en getuigen.
Zo bijzonder om onze relatie zo te bezegelen. Heel
speciaal en toch vertrouwd met alle mensen waar
we om geven, midden in ons dorp.”

Trouwdag op maat

Jullie trouwdag moet helemaal bij jullie
passen. In de Grote Kerk Schermerhorn
kun je dit helemaal op je eigen manier
vormgeven, precies zoals je het zelf voor
ogen hebt. Wil je ondersteuning daarbij?
Wij denken graag met je mee. En onze
hofleveranciers ook. Samen zorgen wij
ervoor dat het een onvergetelijke dag wordt.
Wil je dat de klokken luiden, de rode loper uitgerold is en de
kaarsen in de kroonluchters branden? Zelf een bruidstaart
regelen of via onze hofleveranciers? Bloemen, gedeeltelijk
of volledige catering? Een fotograaf, dj of band?
Het kan allemaal. Kijk voor de tarieven voor het huren van
deze stijlvolle trouwlocatie op onze website:
www.grotekerkschermerhorn.nl en neem contact op met
onze eventmanager Miriam Mol voor een trouwdag op
maat via verhuur@grotekerkschermerhorn.nl.
Onze hofleveranciers geven
alvast een voorproefje op
de volgende pagina’s.
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Micha & Diana’s
Pâtisserie
Pâtisserie met liefde
Gefeliciteerd, jullie gaan trouwen! Daar hoort
natuurlijk een bruidstaart bij. Micha en Diana’s
Pâtisserie heeft de kennis en vakmanschap in
huis om jullie bruidstaart tot één van de mooiste
momenten van de dag te maken. Met ruime
keuze aan vullingen die in eigen pâtisserie worden
ontwikkeld. Zoals een heerlijke bruidstaart
met prosecco- of champagnevulling met rood
fruit, een crème mousseline met vanille uit
Madagaskar en citroen en verse aardbeien, of een
framboosbavaroise met witte chocolademousse.
Wij stellen de hoogste eisen aan de kwaliteit van
onze bruidstaarten en leveren daardoor de meest
hoogwaardige bruidstaarten van West-Friesland,
Noord-Holland en ver daarbuiten.
Micha & Diana’s
Pâtisserie
Prijsindicatie 30 personen € 8–12,- p.p.
Prijsindicatie 60 personen € 6-10,- p.p.

WijKijkenSamen
Voor een compleet en liefdevol beeld
van jullie trouwdag
Twee fotografen, één passie
Even voorstellen: wij zijn Mirjam Koot en Jeroen Otto.
Mirjam en Jeroen zijn twee bevriende fotografen die al
jarenlang in het vak zitten en elkaar al heel lang kennen.
Verschillend als persoon, maar met dezelfde zorg en
liefde voor ons werk en de mensen die wij fotograferen.
Zoals bruidsparen. Beiden hebben we het verlangen
om zo persoonlijk mogelijk bruidsreportages te maken.
Vanuit dat standpunt werken wij samen, waarbij we
elkaar perfect aanvullen: waar Jeroen de grote lijnen en
gebeurtenissen zo mooi mogelijk vastlegt, heeft Mirjam
oog voor de details.
Voorbeeld arrangement: acht uur fotografie met twee fotografen.
Minimaal 275 digitale foto’s
• White Pearl Album 25×25 cm
20 spreads/40 pagina’s € 1695,00
• White Pearl Album 30×30 cm
20 spreads/40 pagina’s € 1825,00
Voor reportages in 2019 een luxe opbergbox cadeau.
Graag maken we een afspraak om de mogelijkheden
met jullie te bespreken.

Meer informatie?
Micha: 06-520 524 56 | Diana: 06-432 009 33
info@michaendianas.nl | https://michas.nl

Meer informatie?
Mirjam 06 190 901 90 | Jeroen 06 499 76 405
info@wijkijkensamen.nl | www.wijkijkensamen.nl
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Noord-Holland Catering

GEWOON Kim

Passie voor eten en kwaliteit

Kleur jullie liefde!

Jullie gaan trouwen! Allereerst, hartelijk gefeliciteerd! Maar
jullie droombruiloft bestaat uit zoveel meer dan het ja-woord
en de bruidstaart. Bij Noord Holland Catering wordt tijdens
jullie huwelijk aan alles gedacht, de volledige beleving! Van de
volledige catering met hapjes, drankjes en menu’s tot aan de
perfect passende aankleding, muziek, uitnodigingen en nog
veel meer. Op jullie bruiloft regelen we alles precies zoals jullie
het willen! Weten jullie nog niet precies wat jullie willen? Geen
probleem, wij helpen jullie graag met het creëren van jullie
droombruiloft!

De dag van jullie leven vraagt om bloemen. Extra speciale
bloemen om jullie trouwdag en jullie liefde mee te omlijsten.
Een van de redenen dat ik mijn vak zo ontzettend mooi vind,
is juist om dit soort bijzondere momenten in het leven te
mogen kleuren met mijn bloemwerk.

Wil je het anders dan anders? Bijvoorbeeld een luxe
zes-gangendiner, een lopend buffet, een foodtruck, of
een eenvoudige maaltijd? En welke hapjes en drankjes
tussendoor? Zoveel mensen, zoveel wensen. Wij van Noord
Holland Catering denken graag met jullie mee! Wij zorgen
dat het culinaire onderdeel van de dag perfect past bij jullie
huwelijk. Het niveau, de samenstelling en de kwaliteit van de
hapjes en drankjes kloppen met de rest en gaan goed samen.
Wij maken een volledige op maat gemaakt cateringvoorstel
voor de dag van jullie leven. Mogelijkheden en
arrangementen voor ieder budget; een 2-uurs receptie al
vanaf 17 euro per persoon. Bij Noord Holland Catering is jullie
droomhuwelijk in veilige en vertrouwde handen.
Graag laten we jullie van tevoren proeven: de deur van
onze proefkamer staat voor jullie open. Zo kunnen jullie, op
basis van de afgegeven offerte, de catering bespreken en
de verschillende hapjes proeven. Want catering moet je ten
slotte geproefd hebben. En zo heb je alle tijd om jullie wensen
te bespreken. Laat je verrassen in onze proefkamer: wij gaan
graag met jullie het gesprek aan. Proef alvast de sfeer van
jullie bruiloft!
Meer informatie?
Of een vrijblijvende afspraak maken?
0229-402034
info@nh-catering.nl | www.nh-catering.nl

Mijn naam is Kim Schipper en ik ben bloemist, gevestigd in
het prachtige dorp Schermerhorn. Vanaf jongsaf aan houd
ik van bloemen. Elke keer is het weer fantastisch om te zien
wat de natuur maakt en ben ik onder de indruk van haar
schoonheid. Prachtig om dit te verwerken in mijn bloemwerk, speciaal voor jullie trouwdag.
In een persoonlijk gesprek met het bruidspaar worden jullie
stijl en wensen duidelijk. Daar pas ik me volledig op aan qua
bloemkeuze en stijl. Ik ga altijd voor het extra wow-effect
met de verdere aankleding. Denk naast het bruidsboeket
ook aan bloemstukken voor op de tafels
en eventueel grotere stukken voor de aankleding van de kerk. Alles is mogelijk.
Neem voor een vrijblijvend gesprek
contact met me op. Samen kunnen
we in de Grote Kerk kijken wat alle
mogelijkheden zijn.
Liefs, Kim Schipper
Prijsindicaties:
Bruidsboeket vanaf € 80.00
Corsage vanaf € 7.50
Polscorsage vanaf € 35.00
Bruidsmeisjes boeket vanaf € 30.00
Statafel bloemen vanaf € 5.00
Dinertafel bloemen vanaf € 25.00
Grotere bloemstukken op een sokkel vanaf € 75.00
Kleine stoelboeketjes vanaf € 5.50
Op aanvraag: specialere kerkaankleding zoals een loper met bloemblaadjes, bloemenboog
of hangende bloemen aan de kandelaars.
Meer informatie?
06-15095950
info@gewoon-kim.nl | www.gewoon-kim.nl/
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KELLY Haar & Make-up

Your Choice Catering

Kies jij ook voor trendy én kwaliteit?

Wij maken uw droomhuwelijk waar!
Bij Your Choice Catering draait alles om u. Elk bruidspaar is
uniek en daarom houden we eerst een vrijblijvend gesprek.
Het aantal gasten, thema, kleuren, inrichting et cetera: u deelt
uw droom met een van onze medewerkers. Vervolgens krijgt
u suggesties voor de gehele dag en avond, of voor alleen de
dag of avond.
In een vervolggesprek gaan we fine-tunen met een proefdiner.
Eventueel overleggen we met uw ceremoniemeester. En wilt
u naast het heerlijke eten en onze cateringservice de sfeer
van de Grote Kerk Schermerhorn omtoveren? Van vintage
tot modern: bloemstukken, muziek, dj’s, optredens? Niets is
ons te gek. Wij nemen de druk bij u weg om zorgeloos dat
“WAUW” gevoel te hebben, bij uzelf en uw gasten.

KELLY Haar & Make-up is een jonge, vernieuwde salon waar
jij centraal staat! Voor ons is topservice meer dan alleen
aandacht voor het haar en de make-up: ons doel is om je
persoonlijkheid in je looks er goed uit te laten komen of – nog
beter – te versterken. Dit alles in een ontspannen sfeer waar
je je snel thuis voelt.
Wij zijn onder meer specialist in bruidskapsels. Op jouw trouwdag
wil je aan alle kanten stralen en wil je je geen zorgen maken over
je bruidskapsel en bruidsmake-up. Wij komen heel graag bij jou
aan huis, of op een andere locatie, voor je bruidskapsel en/of
bruidsmake-up. Samen met jou gaan we bepalen welk bruidskapsel
het beste bij jou past. We willen graag dat jij op jouw eigen unieke
wijze kan stralen op jouw grote dag!
Wij vinden het niet alleen van belang dat je bruidskapsel er mooi uit
ziet, maar ook dat het goed en stevig zit en bij jouw persoonlijkheid
past zodat je er de hele dag (en avond) plezier van zult hebben.
Ook voor het verzorgen van de kapsels van bruidsmeisjes en de
bruidsgasten bent u bij KELLY Haar & Make-Up aan het juiste adres.
En natuurlijk is ook de bruidegom bij ons in goede handen!
ONZE BRUIDSARRANGEMENTEN
Arrangement 1
Eén keer proef + op de dag zelf “haar” (excl. extensions) € 125,Arrangement 2
Eén keer proef + op de dag zelf “make-up”
(inclusief lipgloss /lipstick) € 85,-

Meer informatie?
072 – 502 2385
info@kellyhaarenmakeup.nl
www.kellyhaarenmakeup.nl

Your Choice Catering opereert landelijk en is toch o, zo dichtbij. Wij werken met
verse producten en houden rekening met diëten of allergieën. Tot 4 dagen voor het
evenement kunt u wensen wijzigen en het aantal gasten doorgeven.
Voor u hebben wij 2 bijzondere arrangementen, voor de mooiste dag van uw leven.
Overige arrangementen in overleg
Feestavond 4 uur vanaf +/- 20:30 tot 00:30 uur
Receptiepakket overdag 2 ½ uur
Vanaf € 21,- p.p. All Inclusive
Vanaf € 39,95 p.p. All Inclusive
(minimaal 50 gasten (pax))
(minimaal 50 gasten (pax))
• 3 warme hapjes naar keuze
• Statafel hapjes
• 3 koude hapjes naar keuze
• 2 warme hapjes naar keuze
• 3 koude hapjes naar keuze
• Hollands drankenassortiment onbeperkt voor
2 ½ uur, inclusief Prosecco van het huis bij
• Late night snack
• Hollands drankenassortiment onbeperkt
ontvangst
• 5 statafels inclusief een stretch design tafelrok,
voor 4 uur, inclusief Prosecco van het huis bij
wit, zwart of rood (1 per 10 gasten)
ontvangst
• 2 x bedienend personeel, inclusief op en
• Statafels inclusief een stretch design tafelrok,
wit, zwart of rood (1 per 10 gasten)
afbouw 2 x 5 uur
• 2 x bedienend personeel en 1 chef-kok, inclusief op- en afbouw voor 7 uur (bij 50 gasten
en verder afhankelijk van aantal gasten)

Meer informatie?
0800 – 48 90 489
info@yourchoicecatering.nl | www.yourchoicecatering.nl

Ook elkaar het ja-woord geven in sfeer
van toewijding en eeuwigheid?
Alles is mogelijk:
leg ons je wensen voor
Bel onze eventmanager
Miriam Mol op 06 83 514 584
of mail verhuur@grotekerkschermerhorn.nl.
Bezoekadres
Grote Kerk Schermerhorn
Oosteinde 2
1636 XV Schermerhorn
06 83 319 576
info@grotekerkschermerhorn.nl
Geopend voor passanten
van 1 mei tot 1 oktober:
Zaterdag van 13.00 – 17.00 uur
Zondag van 11.00 – 17.00 uur.

www.grotekerkschermerhorn.nl

