Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig en het gebouw is toegankelijk
voor minder mobiele bezoekers.					
Naast de aangegeven mogelijkheden gaan wij graag met u in overleg
om te kijken of wij aan uw wensen tegemoet kunnen komen.
De mogelijkheid bestaat om een rouwdienst in de kerk te houden.
De kerk is ook beschikbaar voor bijvoorbeeld concerten.
Meer informatie
Voor informatie over kosten en beschikbaarheid
kunt u contact opnemen met telefoon (0341) 55 30 15
of e-mail kerkelijkbureau@hervormd-ermelo.nl
Ook kunt u onze website raadplegen:
www.dehoeve-ermelo.nl

U bent
van harte
welkom!

Oude Kerk en ’De Hoeve’ Ermelo

Dé geschikte ruimte
voor al uw bijeenkomsten
De

Hoeve

OUDE KERK/’DE HOEVE’

Kerkbrink, 3851 MB Ermelo
T (0341) 55 30 15
E kerkelijkbureau@hervormd-ermelo.nl
www.dehoeve-ermelo.nl
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Dé geschikte ruimte voor al uw bijeenkomsten

De Hoeve-zaal beneden
Ruimte voor ± 100 personen.

In ’De Hoeve’ bij de Oude Kerk in Ermelo bestaat de mogelijkheid om,
naast de gebruikelijke kerkelijke activiteiten, ruimte te huren voor
bijeenkomsten.

De ruimte beschikt over onder andere een
keuken, bar, statafels, geluidsinstallatie en
beamer.

Bij ’De Hoeve’ wordt u met echte Veluwse gastvrijheid ontvangen.
Bent u in Ermelo op zoek naar een ruimte om een bijeenkomst te houden,
dan staan wij graag voor u klaar.

Daarnaast is er een ruime hal met de mogelijk
heid voor het plaatsen van statafels.

Onze vier zalen en de mooie kerk zijn uitermate geschikt voor een congres,
vergadering, receptie, verjaardag, cursus, condoleance, maar natuurlijk ook
voor uw huwelijk.
’De Hoeve’ is centraal gelegen en heeft voldoende parkeergelegenheid in
de nabije omgeving.
Neemt u voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact met
ons op. Of kijk op onze website www.dehoeve-ermelo.nl.

’De Hoeve’ beschikt over de

Vergaderruimte boven

volgende ruimten:

Vergaderruimte voor 14 personen.
						

Vergaderruimte beneden

Grote ruimte boven

Vergaderruimte voor 12 personen.

Vergaderruimte voor 25 personen.
Ook deze ruimte beschikt over een beamer.

