
Sint Martinuskerk 
Voorburg

Ruimte huren voor  uw jubileum of feest ?

Deze kerk met zijn historische achtergrond en 
schitterende architectuur heeft alles in huis  voor 
een geslaagd evenement.

De verschillende ruimten zijn te huur voor 
uiteenlopende activiteiten zoals : diner, receptie, 
vergadering, vakbeurs, congres, concert en 
tentoonstelling.

Contact

Centraal Parochiebureau  Oosteinde 54 
2271 EH VOORBURG

Openingstijden : 
ma. – vr.  09.30 - tot -12.00 uur. 

Telefoon: 070 - 327 45 11
e-mail: parochie@sintmaartentrinitas.nl

voor aanvraagformulier zaalhuur 
www.sintmaartentrinitas.nl

Parkeergelegenheid
In de omgeving is gratis parkeren  en 
ook een ruimte om fietsen te plaatsen.

Ontwerp:  A. Janssen   –   Foto's:  J. Klijnstra

Aanlegsteiger aan de Vliet.

Informatie verhuur 
Sint Martinuskerk Voorburg

Voor reservering en inlichtingen kunt u 
ons bellen of het “Aanvraagformulier 
Zaalhuur” van de website invullen.
Binnen 48 uur, neemt de beheerder 
contact met u op voor een afspraak.

Persoonlijk advies
Onze medewerkers geven u nadere  
informatie en advies over de verschillende 
mogelijkheden. Wij nemen de tijd om uw 
wensen te bespreken zodat uw bijeenkomst 
op een prettige en efficiënte wijze zal 
verlopen. 

Dagdelen in uren
1. morgen 09.00 - 13.00
2. middag 13.00 - 17.30
3. avond 18.00 - 22.30

De Sint Martinuskerk beschikt over 
moderne faciliteiten zoals: hetelucht- en 
vloerverwarming, toiletten, professionele 
keuken annex cateringsruimte, grote 
publieksingangen, speciale opgang voor 
rolstoelen, tuin en aanlegsteiger aan de 
Vliet; beamers en geluidsinstallatie.

Gebruik van alle ruimtes, audiovisuele 
installaties, piano en/of orgel in overleg. 



U kunt kiezen

Maartenszaal

Keuken 

Catering
De beheerder kan u de vaste cateraar 
aanbevelen. Bij catering wordt de keuken 
gebruikt  om de gerechten af te maken en 
warm te houden.

Hier komen mensen graag bij elkaar

Iedere ruimte heeft zijn eigen sfeer en 
mogelijkheden

De Liturgische ruimte 
De Liturgische ruimte is fraai geres-
taureerd en ingericht. Uitzonderlijk mooi is 
de akoestiek. Het geheel is zeer geschikt 
voor concerten en evenementen die een 
speciale kwaliteit en sfeer vereisen.

Atrium
Het Atrium biedt mogelijkheden voor 
groot- en kleinschalige evenementen, de 
indeling is flexibel.
Beschikbaar zijn: tafels, stoelen, glaswerk, 
koffie- en theeservies, audiovisuele 
middelen.

Dagkapel
De intieme en sfeervolle Dagkapel is met 
zijn sfeer en rust geschikt voor vieringen 
in besloten kring.

Maartenszaal
Deze ruimte is uitermate geschikt voor 
bijeenkomst, vergadering en receptie. Dit 
is een passende ruimte voor diner of 
HighTea tot 40 personen.

Keuken 
De keuken is een proffessionele ruimte. 
Voor het serveren van dranken zijn 
geroutineerde beheer- assistenten 
beschikbaar.

Liturgische ruimte

Atrium

Dagkapel

Naast de Liturgische ruimte, het Atrium, 
de Dagkapel en de Maartenszaal beschikt 
de Sint Martinuskerk over kleinere ruimten 
die gebruikt kunnen worden als 
kleedkamer, productieruimte, kantoor, 
opslag of workshops.
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