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Welkom in de Grote Kerk Den Haag!

Midden in het historische hart van de Haagse binnenstad 
vind je een iconische evenementenlocatie: 
de Grote Kerk Den Haag. 

De Grote Kerk fungeert al bijna 40 jaar als unieke 
evenementenlocatie en was voor velen al het decor voor 
een congres, diner, expositie, festival, concert of beurs. 

De Grote Kerk biedt verschillende ruimtes, faciliteiten en 
mogelijkheden om van jouw live of virtuele evenement 
een ongekend succes te maken. 

Maar liefst 2200m2 staat er op deze bijzondere locatie tot 
je beschikking. Het authentieke en statige interieur zorgt 
voor een historische ambiance, het comfort met onder 
meer vloerverwarming, professionele cateringruimte en 
professionele event organisatoren is juist helemaal van nu. 

En ondanks dat de grootsheid van de kerk haast niet te 
vangen is, straalt de kerk enorm veel warmte en sfeer uit.

Samen met onze vaste partners op het gebied van 
techniek, inrichting en catering slaan wij de handen ineen 
om van jouw event een groot succes te maken. Hierbij 
denken we graag creatief, en vooral ook flexibel met je 
mee.



Een unieke 
locatie

Karakteristiek pand
Warme en historische uitstraling

Ruimte
2200 m2 oppervlakte voor jouw evenement

Centraal gelegen
In het centrum van Den Haag

Parkeren
Ruim 1000 parkeerplaatsen op loopafstand

Bereikbaarheid
Halte van tram 1 en 16 



De Grote 
Kerk in 1,5 
meter

Veiligheid staat voorop!

De Grote Kerk neemt de veiligheid van gasten en medewerkers uiterst serieus. 

We voldoen uiteraard aan alle veiligheidsvoorwaarden, zoals de verplichte 
gastenregistratie, gezondheidscheck, extra schoonmaak rondes en hygiënische 
catering. 

De locatie is sfeervol ingericht conform de anderhalve meter richtlijnen en er zijn 
brede passeer-ruimtes. Tevens is er voldoende ventilatie. 

Heb je meer of andere vragen? We beantwoorden deze graag! 

Foto: Hans van Kouwenhoven Foto: Fleur Beemster



Culinaire 
evenementen

Prachtig gedekte tafels, verfijnde gerechten, smaakvolle wijnen, zacht kaarslicht. 
Ook stijlvol dineren is mogelijk in de Grote Kerk. 

De Grote Kerk werkt samen met S and S Food Services. Zij kennen perfect de 
weg in de Grote Kerk en denken graag met je mee over de mogelijkheden. 

S and S voorziet in maatwerkoplossingen aan gezelschappen van 2 tot 500 
personen, indien gewenst zelfs meer. S and S Food Services staat bekend om haar 
gezonde en gevarieerde aanbod en haar discrete, uiterst vriendelijke bediening.

De opdrachtgevers van S and S roemen hen om hun flexibiliteit, gastvrijheid, 
professionaliteit, het gehele ontzorgen en last but not least om het geweldige 
culinaire product.

Neem gerust contact met ons op hoe we jouw lunch, diner of receptie mogen 
verzorgen!

Ruimte Aantal gasten*
Kerkzaal en hoogkoor 400
Kerkzaal 350
Hoogkoor 50
Van Assendelft kapel
* O.b.v. 1,5 meter

25



Zakelijke 
evenementen

Organiseer je een congres, symposium of een vergadering? 

De Grote Kerk biedt de perfecte faciliteiten in een historische 
omgeving. Een plenaire zaal voor keynote speeches en presentaties. 
Meerdere kleinere ruimtes voor break-out sessies of workshops en 
diverse gelegenheden om te netwerken of te dineren.

Ruimte Aantal gasten*
Kerkzaal en hoogkoor 425
Kerkzaal 350
Hoogkoor 75
Van Assendelft kapel
* O.b.v. 1,5 meter

25



Ruim 2200 m2 staat er op onze evenementenlocatie tot je beschikking. De Grote 
Kerk biedt de ideale ruimte voor jouw vakbeurs. Maar; de Grote Kerk is meer 
dan een locatie alleen. Wij denken met je mee over het concept, de inrichting en 
de uitvoering én we kunnen je hiervoor in contact brengen met relevante 
partners. 

Beurzen



Toneel, dans, koorconcerten, klassieke muziek, exposities; de Grote Kerk 
vormt hét decor voor allerlei culturele evenementen.

Samen met onze vaste partners bieden wij alle technische faciliteiten die 
hiervoor nodig zijn.

Culturele
evenementen



De Grote Kerk heeft alle faciliteiten in huis om de volledige organisatie van jouw 
event uit handen te nemen. We brengen de specifieke wensen, de doelstelling en 
het budget in kaart en gaan hiermee aan de slag om jouw evenement tot een 
onvergetelijk succes te maken. Door goede communicatie met jouw persoonlijke 
eventmanager blijf je nauw betrokken.

Omdat de Grote Kerk een monument is, vraagt de organisatie van een event om 
zorgvuldigheid. Daarom werken we enkel samen met vertrouwde partners.

Volledig 
ontzorgd





Wat 
opdrachtgevers 
over ons 
zeggen

Type event : Diner
Aantal gasten : 200

“We hadden een geweldige avond in een bijzondere 
ambiance. Helemaal af!”

Type event : Uitreiking
Aantal gasten : 100

“In september organiseerden wij voor de eerste keer de 
uitreiking van de Haags Jeugdlintjes in de Grote Kerk 
Den Haag. Wij hebben de samenwerking met de Grote 
Kerk als erg positief ervaren. De onderlinge 
communicatie verliep soepel en er was veel mogelijk. 
Ook het contact en de begeleiding vooraf en tijdens het 
evenement verliepen fijn. En de koffie tijdens de 
opbouw was ook lekker. Het voelde alsof we al langer 
samenwerkten. 

Type event : Concert opname
Aantal gasten : 50

Door de zeer klantvriendelijke houding van de Grote 
Kerk en de bereidheid met ons mee te denken, hebben 
we in korte tijd een geweldige productie gerealiseerd. 
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Grote Kerk Den Haag
Rond de Grote Kerk 12

2513 AM Den Haag
+31 (0)70 737 0325 I events@grote-

kerk.nl

We kijken uit 
naar je komst! 


