Trouwen in een kerkje en proosten in de achtertuin!
Het witte kerkje in Slijk-Ewijk, dat nét buiten Nijmegen-Noord ligt, torent letterlijk overal bovenuit.
De ligging net achter de dijk is uniek; deze scheidt het kerkje van de Waal en zijn uiterwaarden en
zorgt als sinds 1375 voor bescherming tegen hoog water. Het is van oudsher een bijzondere plek. Een
plek waar belangrijke momenten van het leven werden gevierd. En dat gebeurt hier nog steeds.
Sinds een aantal jaar is het Rijksmonument in gebruik als kunstgalerie én als bijzondere trouwlocatie.
In 2015 onderging het kerkje een restyling, maar de authentieke elementen bleven bewaard, zoals
een hoog plafond, glas-in-lood-ramen, oude herenbanken en het imposante nog werkende orgel uit
1886. Bij de aanblik alleen al krijg je trouwkriebels!

De kerktuin ademt eenzelfde intieme sfeer uit en is omgeven met kunst. Onder de eeuwenoude
beukenbomen staan uitnodigende lange tafels, op de oprijlaan branden kaarsjes. Je voelt je hier
welkom. En dat is ook onze bedoeling.
Voorstel op maat
Trouwen doe je niet zomaar. Het is een dag die veel voorbereiding en een eigen persoonlijke
invulling vraagt. Wij denken hierin graag mee! In de bijlage hebben we enkele mogelijkheden op een
rij gezet. Wilt u liever een voorstel op maat of heeft u specifieke wensen? Neemt u dan gerust
contact met ons op!
Met vriendelijke groet,
GALERIE 1400

Lincy Hoogveld

Over het gebruik van de kerk
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Capaciteit en zaaloverzicht
Onderstaand de maximale capaciteit van het kerkje:

Max. aantal pers

Huwelijksceremonie (zitplaatsen)

Diner (zitplaatsen)

Receptie/Feest (staand)

100

80

125

Aanwezige faciliteiten
Standaard gebruiken we comfortabel zittende stoelen die tegen een meerprijs van een witte hoes
kunnen worden voorzien. Indien gewenst kunnen wij voor een beamer met een scherm zorgen. U
bent vrij om de kerk zelf verder aan te kleden met bloemen en ballonnen. Het strooien van rijst is
niet toegestaan.
Gebruik van het orgel
Het orgel is in 2015 in ere hersteld en mag door derden worden bespeeld. Heeft u zelf geen
organisten in uw kennissenkring, dan kunnen wij u contact brengen met organisten die prachtige
klassieke nummers spelen, zoals Canon in D majeur van Johann Pachelbel of de Wedding March van
Mendelssohn. De helft van de opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van het orgel.
Prijzen
De kerk kan worden gehuurd voor enkel de huwelijksceremonie óf voor de gehele dag. De tuin is
voor exclusief gebruik en leent zich geweldig voor het champagnemoment, het aansnijden van de
taart of een ontspannen diner aan lange tafels. De kerk bouwen wij, bij slechter of kouder weer, ook
snel om tot een pop-up restaurant. Onderstaand treft u een overzicht van de mogelijkheden.
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Huurprijzen witte kerkje*
Gebruik kerk (per dagdeel)
Zaterdagtoeslag (i.v.m. sluiting kunstgalerie)
Stoelhoezen
Huur orgel met organist
Huur beamer met scherm

€ 450,€ 250,€ 4,- per stoel
€ 100,€ 50,
* prijzen zijn inclusief BTW

Arrangementen
I.

Trouwen in het kerkje

Voor of na afloop van de plechtigheid, bijvoorbeeld tijdens de fotoshoot, schenken we voor uw gasten
onbeperkt thee en koffie. We serveren dit met een feestelijk ‘witte-kerk-gebakje’.
Koffie, thee en witte-kerk-gebakje

II.

€ 7,50 p.p.

Trouwen in het kerkje & proosten in de achtertuin

Aansluitend nog even in de tuin nagenieten met taart, bubbels en een culinair hapje? Ook dat kan!
Koffie, thee en een witte-kerk-gebakje
Glas champagne en drie culinaire hapjes p.p.

III.

€ 17,50 p.p.

Trouwen, proosten en dineren in de kerkje

Door de ceremonie, het champagnemoment en het diner op dezelfde locatie te houden, creëer je rust en
ontspanning in de dag. Afhankelijk van de sfeer die u wilt, verzorgen wij BBQ’s,(tapas-)buffetten en drie- of
viergangen diners aan de gedekte tafels in de kerk. We spreken de verschillende menu’s graag met u door.
Koffie, thee en een witte-kerk-gebakje
Glas champagne
Tapas- en toetjesbuffet

v.a. € 35,00 p.p.

Koffie, thee en een witte-kerk-gebakje
Glas champagne
BBQ en toetjesbuffet

v.a. € 45,00 p.p.

Koffie, thee en een witte-kerk-gebakje
Glas champagne
Drie- of viergangendiner (buffet) in de kerk

v.a. € 55,00 p.p.

IV

Drankarrangement

Alle arrangementen zijn inclusief champagne, maar exclusief alle overige drankjes.
Onbeperkt drankarrangement (niet gedistilleerd)
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