Kerkelijk Centrum ‘De Zonnebrink’ is recent helemaal
gemoderniseerd en voorzien van een frisse kleurstelling
en nieuw meubilair om tegemoet te komen aan de wensen
van onze gebruikers.
Onze kosters zijn graag bereid met u te overleggen
over uw wensen en laten u graag ter plaatse zien welke
mogelijkheden er zijn.
Rondom de foyer zijn ook de toiletruimtes gesitueerd en
ook die zijn recent gemoderniseerd. Ook in de kelder is
dat het geval, zodat in het hele centrum modern sanitair
aanwezig is, waarbij natuurlijk ook rekening is gehouden
met gebruikers van rolstoelen.
U ziet het: u kunt in ons Centrum terecht voor kleine en
grote groepen, voor koffie en thee met wat lekkers of met
een, op uw wensen aangepaste, lunch.
Niet voor niets is onze grootste zaal al vele jaren lang het
domein van een bridgeclub en wordt de kerkzaal gebruikt
voor repetities van kleine en grote koren of muziekgezelschappen.
Ons Centrum is uitstekend geschikt voor rouwdiensten en
van deze mogelijkheid wordt vaak gebruik gemaakt. In goed
overleg met onze gastvrouwen wordt de dienst voorbereid
en wordt er respectvol omgegaan met de overledene en de
familie. Ook voor samenzijn na afloop van de rouwdienst
beschikken wij over alle gewenste faciliteiten.

Kerkelijk Centrum ‘De Zonnebrink’ samengevat:
Begane grond:
Zonnezaal: ca. 80 personen
Regenboogzaal: 20 personen
Magnoliazaal: 16 personen
Consistorie: 15 personen
Kelder (invalidenlift aanwezig):
Vlinderzaal: ca. 20 personen
Merelzaal: ca. 30 personen
Op de begane grond kunnen de Zonnezaal en de Regenboogzaal gecombineerd ingezet worden; afhankelijk van de opstelling is er dan ruimte voor 100 - 150 personen.
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Ook de kerkzaal staat desgewenst tot uw beschikking; hier
kunnen ca. 300 - 400 personen een plaats vinden.
Van de kerkzaal maken bijvoorbeeld koren gebruik voor hun
wekelijkse repetitie, maar ook congressen of andere grote
bijeenkomsten maken graag gebruik van onze faciliteiten.
Op zondag vinden hier de wekelijkse kerkdiensten plaats en
het Centrum is een goede keuze voor rouw- en trouwdiensten. De nabijgelegen consistorie is bijzonder geschikt voor
het opbaren van een overledene.
De zalen worden gebruikt door verenigingen, stichtingen,
bedrijven, cursuscentra, muziekensembles en andere hiermee
vergelijkbare organisaties.

Door de ruime ervaring van al onze medewerkers weten
we goed wat voor onze gasten belangrijk is en spelen we
graag in op nieuwe wensen.

Natuurlijk verzorgen wij graag een kop koffie of thee (met wat
lekkers), maar ook voor een lunch bent u bij ons van harte
welkom.

U bent van harte welkom om eens vrijblijvend in ons Centrum te komen kijken; het is verstandig om daarvoor dan
wel even contact op te nemen met onze kosters. Zij kunnen
u ook inlichten over de tarieven die van toepassing zijn op
het dienstenpakket van Kerkelijk Centrum ‘De Zonnebrink’.

WIlt u meer weten? Neemt u dan contact op met onze
kosters:
e-mail: kosters@pgwinterswijk.nl
telefoon: 06 - 2353 0508

Fotografie en grafische verzorging
www.beeld-en-ontwerp.nl

Kerkelijk Centrum ‘De Zonnebrink’
Zonnebrink 61
7101 NB Winterswijk

Protestantse Gemeente
Winterswijk

In de foyer bieden
onze gastvrouwen
u graag een kopje
koffie of thee
aan, desgewenst
met wat lekkers.

De gezellige foye

r

rsonen
Zonnezaal 80 pe

Rondom de centraal
gelegen foyer
bevinden zich
drie zalen voor
kleine tot grote
gezelschappen.
Alle zalen zijn
recent opnieuw
ingericht en in een
moderne kleurstelling gegoten. De gezellige

In de grote kerkzaal is plaats voor 300 personen.

inrichting werkt sfeerverhogend.

Geschikt voor
kerkdiensten,
rouw- en trouwdiensten of
andere grote
bijeenkomsten.

De Zonnezaal biedt ruimte aan een gezelschap tot circa 80
personen. In de Regenboogzaal kun je met een gezelschap
van 20 personen
terecht. Deze twee
zalen kunnen ook
samen in gebruik
genomen worden en
bieden dan plaats
aan maximaal 150
personen, mede
afhankelijk van de
gewenste indeling. Regenboogzaal 20 pe

Kerkzaal 300-

400 personen

In de kerkzaal
kunt u ook gebruik
maken van een
beamer en uiteraard is er een
uitstekende geluidsinstallatie
aanwezig.

Onze kosters
laten u graag
kennis maken
met al onze
mogelijkheden!

rsonen

De Magnoliazaal is geschikt voor
maximaal 16 personen.
Voor alle zalen geldt dat onze gastvrouwen u graag van
dienst zijn met koffie, thee en wat lekkers.
		
Ook voor een heerlijke
lunch kunt u bij ons
terecht en daarbij
luisteren wij graag
naar uw wensen!

In de Consistorie
kan een gezelschap van maximaal 15 personen
vergaderen.

Consistorie 15

Deze respectvolle en eerbiedige ruimte leent
zich goed voor het opbaren van een dierbare bij de rouwdiensten die in ons Centrum regelmatig plaatsvinden.
Ook voor condoleances is deze ruimte bijzonder geschikt.

Vlinderzaal 20

personen

De Vlinderzaal (20 personen) en de Merelzaal (30 personen) vinden we in de onder het pand gelegen kelder; de
trap is tevens
voorzien van een traplift
zodat ook
mindervaliden
probleemloos
gebruik kunnen
maken van de
twee ruimtes.

Merelzaal 30 pe
personen
Magnoliazaal 16

personen

rsonen

