
Concerten
Huwelijken
Lezingen
Recepties
Uitvaarten

Oosterkerk



Geschiedenis van de Oosterkerk
Tot circa 1900 was het oosten van het Spaarne open gebied met boer-
derijen langs de zomervaart en koeien in de wei. In 1906 werd een 
belangrijk besluit genomen: er werd een slachthuis gebouwd, 
toen nog ruim buiten de stad. Maar de stad bleef groeien. 
De Leidsebuurt en het Rozenprieel waren al gebouwd en nog steeds 
was er woningnood. Vanaf  ongeveer 1910 werden de weilanden 
bebouwd en ontstond het huidige Haarlem-Oost.  En waar woningen 
komen, daar volgen de kerken. Aan de Zomerkade werd een sierlijke 
kerk gebouwd, met een wijkzaal voor het verenigingsleven én een 
woonhuis voor de wijkzusters. Op 6 april 1927 werd de kerk met een 
feestelijke kerkdienst in gebruik genomen.
Een fraai complex met rode pannendaken, een rank torentje en een 
mooie tuin. Geen wonder dat de kerk in 2002 als  gemeentelijk mo-
nument is aangemerkt!

Huren van de kerk
Nog altijd is de Protestantse Gemeente van Haarlem eigenaar van de 
kerk.  Juist om het gebouw in het midden van de samenleving te laten 
staan, zijn wij graag bereid ons gebouw te verhuren.
Er zijn veel activiteiten mogelijk: concerten, diners, conferenties, 
filmavonden, huwelijken en afscheidsplechtigheden passen goed in 
het verlengde van de doelstelling van onze gemeente. 
In de zomermaanden kan gebruik gemaakt worden van de tuin van de 
kerk. Bij mw.  Zannie Wiersma, de koster/beheerder van de kerk, 
kan geïnformeerd worden naar eventueel nog andere mogelijkheden.

Als u de Oosterkerk huurt, dan staan u mooie en historische ruimtes 
ter beschikking waar al bijna een eeuw Haarlemmers samenkomen. 
Bovendien draagt u als huurder bij aan de instandhouding van dit 
markante gebouw!



Mogelijkheden
• In de vaste opstelling van de kerk zijn circa 
 300 plaatsen beschikbaar. In overleg is het 
 mogelijk om stoelen te verplaatsen of te 
 verwijderen, en zo meer open ruimte te creëren.

• Er bevindt zich een vast verhoogd podiumge  
 deelte in de kerkzaal wat bijvoorbeeld zeer 
 geschikt is voor koren, orkesten en toneel- 
 groepen. Indien gewenst kan het podium 
 vergroot worden.

• De kerk beschikt over moderne toiletfaciliteiten 
 waaronder een invalide toilet. 

• De kerk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

• De kerkzaal beschikt over een geluidsinstallatie 
 met opname mogelijkheden. Tevens is er een 
 ringleiding voor slechthorenden aanwezig.

• Er is een professionele beamer met projectie 
 op de muur.

• De wijkzaal is geschikt voor het houden van 
 recepties, jubilea, vergaderingen, verjaardagen 
 etc. De sfeervolle ruimte kan in overleg met de 
 beheerder een eigen accent gegeven worden.

• Alle ruimtes op de begane grond zijn 
 toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

• In het gehele gebouw gratis WiFi.

• Zoals al eerder is aangegeven: 
 In de zomermaanden biedt de gezellige ruime 
 tuin van de kerk extra mogelijkheden.



Entree

Hoofdentree

Wijkzaal

Kerkzaal
Tuin

Tuin



Wijkzaal 80 personen
Kerkzaal 250 personen

Receptie Theater

Wijkzaal 80 personen
Kerkzaal 250 personen

Wijkzaal 60 personen
Kerkzaal 200 personen

Wijkzaal 60 personen
Kerkzaal 150 personen

Inrichting en aantal zitplaatsen
De Wijkzaal heeft een oppervlakte van 80 m2, de Kerkzaal heeft een oppervlakte van 200 m2. Voor beide 
zalen zijn diverse tafel en stoel opstellingen mogelijk. Hier onder zijn de mogelijkheden en het aantal 
stoelen/personen uitgewerkt.

Opstellingmogelijkheden

Cabaret Diner



Bijkomende 
voorzieningen
Het verzorgen van koffie, thee, 
alcoholische en overige dranken 
is mogelijk. Tevens kunnen luxe 
broodjes of andere hapjes 
worden verzorgd. Door de 
moderne keuken is er op het 
gebied van catering nog veel 
meer mogelijk.
Voor uitgebreidere catering 
treden wij graag in overleg.













Locatie
Gelegen aan de Zomerkade, 
dicht bij de uitvalswegen met 
voldoende -gratis- parkeerge-
legenheid is de kerk uitstekend 
bereikbaar.

Contact
Alle verhuur wordt gecoördi-
neerd door Mw. Zannie Wiersma, 
de koster/beheerder van de 
Oosterkerk. Zij kan u uitgebreid 
informeren wat er mogelijk is, 
welke data beschikbaar zijn, en 
wat de kosten zijn.
Voor alle vragen over praktische 
zaken zoals bijvoorbeeld de 
catering, kunt u zich tot haar 
richten.

Maak gerust een afspraak om de 
kerk te bezichtigen!





Contact
Oosterkerk
Zomerkade 165
2032 WC  Haarlem

T 023-533 76 79
M 06-2027 1024 
E koster@oosterkerkhaarlem.nl


