
 

Trouwen in de Laurenskerk 

Een stijlvolle locatie met ongekende mogelijkheden! 

 
 
In de Laurenskerk kunt u terecht voor zowel een kerkelijk als een burgerlijk huwelijk.  
Alle kerkelijke huwelijken vinden plaats in het koorgedeelte van de kerk, met op de achtergrond het 
historische koorhek. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Laurenskerk is in gebruik voor diensten voor ingeschrevenen bij de Hervormde Gemeente Rotterdam 
Centrum. Huwelijkskandidaten van andere kerkelijke gezindten kunnen ook trouwen in de Laurenskerk, 
mits daar toestemming voor is van de Hervormde Gemeente. Dit regelt de Laurenskerk graag voor u.  
 
Voor een burgerlijk huwelijk heeft u schriftelijke toestemming van de gemeente Rotterdam nodig, deze 
kunt u direct regelen met de gemeente. Daar kunt u ook een ambtenaar van de burgerlijke stand 
regelen.  
 
Voor alle huwelijken geldt dat zij alleen mogelijk zijn in combinatie met een receptie, diner of feest. Dit 
kan worden verzorgd door de Laurenskerk of door een erkend cateraar.  
 
Voor een huwelijk heeft u de kerk minimaal 3 uur tot uw beschikking, bestaande uit een inloop, 
ceremonie en een receptie. Dit is kunt u eventueel uitbreiden met een diner of feest. Op de volgende 
pagina vindt een aantal voorbeeld arrangementen. 
 
 
 



 

Ceremonie en receptie (3 uur)    €1950 
 
Dit arrangement bestaat uit:    
Inloop  (30 min) 
Ceremonie (1 uur) 
Receptie (1 uur) 

 
Ceremonie met receptie en diner (5 uur)*   € 3950 
 
Dit arrangement bestaat uit: 
Inloop  (30 min) 
Ceremonie (1 uur) 
Receptie (1 uur) 
Diner  (2,5 uur) 
 

Ceremonie met receptie, diner en feest (8 uur)*  €5350 
 
Dit arrangement bestaat uit: 
Inloop  (30 min) 
Ceremonie (1 uur) 
Receptie (1 uur) 
Diner  (2,5 uur) 
Feest  (3 uur) 
 
* prijs is inclusief  4 uur voor  op en afbouw van cateraar 

 
Voorwaarden 

 De arrangementen zijn inclusief (basis) verwarming, stoelen, kroonluchters, een portier, 
geluidsinstallatie en gebruik van koororgel. 

 Aanvang ceremonie om 11:00u of 15:00u uur. 

 De arrangementprijzen zijn geldig tot 300 personen. 

 Kortingsmogelijkheden op maandag, woensdag en donderdag in de wintermaanden. 

 Arrangementen zijn exclusief horeca, zie bijlage 

 Algemene voorwaarden Laurenskerk zijn van toepassing 
 
Optioneel:  

 Extra uur € 450,- 

 Extra sfeerverlichting 

 Organist 
 

 



 

 




