
De Grote  
Martinikerk
Uw evenement in onze kerk 

of

Jaarlijks bezoeken ongeveer een miljoen toeristen onze stad. Er is meer dan voldoende te zien en 
te beleven. Hieronder vindt u een kleine opsomming van terugkerende activiteiten in de stad en 
evenementen die onlangs zijn georganiseerd in de Martinikerk. Kom naar Doesburg, ervaar het zelf en 
bezoek onze kerk.   

Organiseer een ‘event’ 
en breng een bezoek aan Doesburg {{

Meer weten?
Jenny van Bokhorst-Lambers Heerspink, Verhuurcoördinator 
Verhuur@martinikerk-doesburg.nl   |   0313-476882   |   06-11456859
Hans Mulié, Marketing-PR    |   Hans.mulie@telfort.nl   |   06-42423168

Deze brochure is een initiatief van Stibema

JAARLIJKS TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

Culturele Zondag Doesburg
www.culturelezondag.nl 
Doesburgse Hanzefeesten
www.doesburgsehanzefeesten.nl
Kerstmarkt Doesburg
www.kerstmarktindoesburg.nl 
Doesburgse Kadedagen
www.doesburgsekadedagen.nl  
Maartensmaaltijd
www.smmd.nl
Stichting Doesburgse Muziekcultuur
www.stidomu.nl 

RECENTE ACTIVITEITEN O.A.

 
 



Welkom in Doesburg! 
De Grote of Martinikerk

In het centrum van Doesburg staat wellicht één van de 
mooiste kerken van Nederland. Ongetwijfeld zijn er kerken 
die nog groter of mooier zijn, maar een multifunctionele kerk 
als de Grote of Martinikerk, kom je zelden tegen. Deze laat-
gotische kerk dateert uit de periode 1485-1530 en in 1972 
werd een algehele restauratie voltooid. De kerk ziet er van 
binnen en van buiten dan ook fantastisch uit.

Het zal u niet verbazen, dat het onderhoud van de kerk heel 
veel geld kost. Vandaar dat in 2015 werd besloten tot een 
herinrichting voor multifunctioneel gebruik, om de kosten 
voor de kerkelijke gemeente beheersbaar te houden.

Sindsdien mag de kerk zich verheugen in een trouwe schare van organisaties en bedrijven 
die regelmatig de kerk afhuren voor een activiteit. Ook wordt hij veel gebruikt voor markten, 
tentoonstellingen en exposities. Onze organisatie bestaat uit professionele vrijwilligers met horeca- 
en evenementenervaring.

FACILITEITEN

PARKEREN
Rond de kerk, aan de marktzijde, is een groot parkeerterrein. 
Betaald parkeren van 10.00 tot 18.00 uur. Op 5 minuten loopafstand 
is er voldoende gratis parkeergelegenheid. U kunt parkeren op de vol-
gende parkeerterreinen:  De Bleek, Turfhaven, Mauritsveld en De Linie. 
Verder kunt u, op zon- en feestdagen, in de binnenstad gratis parkeren 
bij parkeermeters en parkeerterreinen met een parkeerautomaat. 

Een monumentaal kerkgebouw 
met evenementen voor iedereen{{ {{

OVERNACHTEN

Aan plaatsen om te overnachten is in Doesburg 
geen gebrek. Er is een prima hotel aan de 
IJsselkade, het Stadshotel Doesburg (www.
stadshoteldoesburg.nl) en daarnaast telt Does-
burg meer dan 30 B&B’s. Wie van kamperen 
houdt, kan terecht op één van de campings. 

Ze liggen aan de IJssel of in het buitengebied 
tussen de boerderijen. Bij de passantenhaven 
in Doesburg en op enkele campings kun je ook 
je camper neerzetten. Doesburg heeft zoveel 
moois te bieden; dat kun je niet in één dag met 
een evenement combineren. 

EVENEMENT ORGANISEREN
Stibema (Stichting Behoud en Exploitatie 
Martinikerk) en haar medewerkers zijn verant-
woordelijk voor de gehele gang van zaken. Voor 
meer informatie kunt u een kijkje nemen op 
onze site:

www.martinikerk-doesburg.nl 

	 er zijn 3 orgels en een piano beschikbaar, 
die desgewenst kunnen worden 
meegehuurd (al dan niet inclusief 
stemmen).

	 wij kunnen de primaire inrichting van het 
gebouw verzorgen op basis van uw wensen; 
u kunt hierbij denken aan het plaatsen van 
stoelen, podiumdelen/-bekleding en stand 
panelen.

	 een moderne geluidsinstallatie.
	 goede verlichting in het kerkgebouw; op 

verzoek kunnen ook de 3 kroonluchters 
(met kaarsen) worden gebruikt.

	 een krachtstroomaansluiting. 
	 toiletten, waaronder een toilet voor 

mindervaliden.

	 een moderne keuken annex café, waarmee 
koffie, thee, frisdrank en licht alcoholische 
dranken voor gasten kunnen worden 
geserveerd.

	 voor grotere evenementen kunnen wij, 
in samenwerking met lokale horeca, de 
volledige catering verzorgen.

	 bij rouw- en trouwdiensten kunnen wij 
ervoor zorgen, dat de klokken worden 
geluid.

	 een aparte vergaderruimte is beschikbaar 
tot max. 15 personen.

	 er kunnen evenementen worden 
georganiseerd voor ruim 600 personen.


