Grote of Barbarakerk Culemborg
PKN – Barbara Gemeente
Grote Kerkstraat 4, 4101 CB
Postbus 123 – 4100 AC Culemborg
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Ruimte en capaciteit

De Grote of Barbarakerk beschikt over een grote kerkzaal, een verhoogd koor, vier
bijruimtes en een keuken.
In standaardopstelling heeft de kerk 400 zitplaatsen. Deze is uit te breiden tot maximaal
600 zitplaatsen.

Plattegrond Grote of Barbarakerk

De Grote of Barbarakerk kent geen mogelijkheden om
overledenen gedurende enkele dagen op te baren.
Wel kan op een prachtige manier van de overledene
afscheid worden genomen tot kort voor de dienst of
bijeenkomst. De ruimte onder het hoofdorgel biedt hiervoor
een mogelijke plaats.
Er zijn verrijdbare schermen beschikbaar om deze ruimte
nog verder mee te omarmen.
Kandelaars en bloemzuilen zijn beschikbaar.

Verhofstadtorgel, ruimte onder orgelbalkon
is af te schermen bij afscheid nemen
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Ook andere plaatsen in de kerk zijn bespreekbaar. Hierbij valt onder meer te denken aan
de consistoriekamer.
Al uw wensen zijn bespreekbaar.

Gedenkhoek voor overleden gemeenteleden Barbara Gemeente
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Faciliteiten en catering

De Grote of Barbarakerk beschikt over de volgende faciliteiten:
–
verwarming, vloerverwarming onder de banken
–
geluidsinstallatie (3 vaste microfoons, 2 draadloze dasmicrofoons)
–
ringleiding (spraak) binnen de pilaren in het middenschip
–
garderobe
–
verhoogd podium (variabel in te richten)
–
katheder
–
beamer en scherm (1 van ieder)
–
cd-speler
–
geluidsopnameapparatuur
–
toiletten in kerkruimte 2 stuks, 1 invalidentoilet
toiletten in bijruimte 2 stuks

Catering
–
koffie- en theevoorzieningen
–
frisdranken, wijn/bier
–
overige cateringwensen zijn bespreekbaar

Koffiehoek
(variabele opstelling)
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Bereikbaarheid

De Grote of Barbarakerk (onder aan de foto)
gelegen achter de Markt is goed bereikbaar met
eigen en openbaar vervoer. Het centrum van
Culemborg is autovrij, maar heeft voldoende
parkeermogelijkheden.

Looproute vanaf het station:
Verlaat het station aan de oostzijde (voorzijde Stationsplein).
Ga linksaf de Parallelweg Oost op. Ga bij de rotonde rechtsaf (Stationsstraat). Neem de
eerste straat links (Triosingel) en vervolg aan het einde uw weg naar rechts (Prijssestraat).
Vervolg uw route en steek over bij Boerenstraat/Het Jach. Dit blijft Prijssestraat. Ga aan het
einde linksaf (Varkensmarkt). Loop onder de binnenpoort door en neem de eerste straat
rechts (Grote Kerkstraat). Bestemming bereikt.
Parkeermogelijkheden:
De gemeente Culemborg heeft de parkeerzones ingedeeld in rode (betaald parkeren) en
groene (vrij parkeren) zones. Bij binnenkomst van de stad staan deze routes met bordjes
aangegeven.
Bij het bureau Parkeerservice Culemborg is uitgebreide informatie verkrijgbaar.
Zie http://www.p1.nl/parkeren/parkeerservice-culemborg/
Parkeerkaarten en ontheffingen zijn daar tevens verkrijgbaar.
Parkeerservice Culemborg
Prijssestraat 26
4101 CR Culemborg
T 0345 – 533338
E culemborg@p1.nl
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Tarieven

De tarieven zijn op te vragen bij de personen vermeld op blz. 9 van deze brochure.

Klokluiden

€

25,-

Als de rouwbijeenkomst in de Fluweelboom plaatsvindt, kan onze koster op verzoek bij
vertrek aldaar de kerkklok luiden. Dit is een oud Culemborgs gebruik en wordt door veel
families op prijs gesteld.
Dit tarief wordt niet extra berekend bij diensten/bijeenkomsten in de kerk.
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Contact

Is de kerk vrij?
Bij het regelen van een rouwbijeenkomst is beschikbaarheid van een locatie natuurlijk erg
belangrijk.
Wilt u gebruikmaken van de Grote of Barbarakerk, belt u dan direct met onze koster,
mevrouw Thekla Breedijk. Met haar bespreekt u ook de inrichting van de kerk, zoals plaats
van de overledene tijdens het condoleren, opstelling van de familie tijdens het condoleren.

Koffie/thee of andere wensen?
Cateringwensen kunt u doorgeven aan onze koster.
Bij bijzonderheden neemt een van ondergetekenden contact met u op.
Eigen catering of inhuur is niet toegestaan. Zo nodig schakelt de Grote of Barbarakerk
externe cateraars in.
Neemt u gerust contact op om uw wensen te bespreken.
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Koster:
Thekla Breedijk
Dahliastraat 47
4101 HA Culemborg
T 0345 501918
E theklabreedijk@gmail.com

Kerkverhuur:
Jannie Vleugel
Lingestraat 23
4105 GR Culemborg
T 0345 520770
E jannievleugel@tiscali.nl

Leny Stokking
Weidsteeg 10
4101 GA Culemborg
T 0345 516669
E h.stokking@casema.nl

Jan de Jong (contactpersoon)
Reggepad 4
4105 GV Culemborg
T 0345 512788
E ja.dejong@icloud.com
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