Meer dan een kerk

Faciliteiten

Algemeen

Dankzij de ruimte
en de lichtinval, wordt
er regelmatig een
expositie gehouden.

Kijkt u voor meer
informatie op onze
site: www.grotekerk
monnickendam.nl

de
Grote
Kerk
van Monnickendam
EEN HISTORISCHE-, CULTURELE- EN MUZIKALE BELEVING

Bezichtigen

De Grote Kerk is nog
steeds volop in gebruik
en heeft de functie als
kerk behouden. Laat u
zich verwonderen door
met een gids een reis
door de eeuwen te maken.
Vele vrijwilligers zorgen
ervoor dat het gebouw
geopend is voor publiek.

Trouwen?

Wist u al dat ook uw
huwelijk in de Grote Kerk
voltrokken kan worden?
Daarnaast biedt de kerk
regelmatig ruimte voor
onder andere exposities,
recepties, begrafenissen,
en concerten. Het orgel en
de klokken van de kerk
worden tijdens speciale
gelegenheden ‘bespeeld’
en ‘geluid’. In het geval
van een trouwreceptie
kan er na afloop hiervan
nog een bruiloftsfeest
plaatsvinden. Een fraaie
vleugel van deze kerk
en het schitterende orgel
lenen zich graag voor
concertoptreden. U wilt
natuurlijk dat alles goed
verloopt en wij helpen
u daar graag bij. Catering
kan door de Grote Kerk
tot in de puntjes geregeld
worden. Wij bieden een

prachtige setting voor
een heerlijk diner. Wilt u
liever dat er alleen koffie
geschonken wordt?
Ook dat kan! Vraagt u ons
naar de mogelijkheden.

Mini concerten

Met name voor koren,
pianisten en organisten is
de imposante kerk zeer
geschikt. Wij bieden u
uitstekende faciliteiten,
zeker ook voor repetities.
Begeleiding aan de
vleugel of het orgel
kunnen wij op verzoek
voor u verzorgen.
Onder leiding van
ervaren stadsgidsen
kunt u een boeiende
wandeling maken
door de straten en
steegjes van de stad.
U kunt genieten van
al het moois dat
Monnickendam te
bieden heeft.
De ‘Tijdlijn’ in de
Grote Kerk wordt
hierbij niet vergeten.

Toerisme
Stadsgidsen
Verhuur
Waterland
Geschiedenis

Geschiedenis

Omgeving

Routebeschrijving

De bijzondere bouw
en de geschiedenis
van de Grote Kerk
maken een bezoek
meer dan de moeite
waard.

Waterland

Een bijzonder
gebouw

Aan de rand van de oude
stad Monnickendam staat
de Grote of Sint Nicolaaskerk. Men begon aan de
bouw van de kerk eind
14e eeuw, voor de snel
groeiende bevolking van
dit kleine stadje aan het
IJsselmeer. Voor de bouw
van de kerk koos men een
een veilige plaats om het
gebouw te behoeden tegen
de stadsbranden, een veel
voorkomend fenomeen in
de stadjes met hun houten
huizen. De kerk heeft een
uniek gotische bouwstijl,
terwijl de bouw toch zo’n
250 jaar heeft geduurd.

Klooster

In 1237 werd het klooster
Mariëngaarde door de
Norbertijnen gesticht als
uithof van het klooster
op Marken.

Met zijn opvallende toren
pronkt de kerk tussen
de weilanden en het
water van het prachtige
landschap van Waterland,
ook wel de achtertuin
van Amsterdam genoemd.
Water, weilanden, koeien,
molens, dijken én kaas,
precies zoals de wereld
Holland ziet. Een bezoek
aan dit groene, waterrijke
landschap maakt u
compleet met een kopje
koffie of thee in dit grote
historische gebouw.
Geniet u van een boeiende
wandeling door de straten

Katwoude / Volendam

De grote kerk is een
zogenaamde hallenkerk.
De drie beuken, of hallen van
de Grote Kerk verwijzen naar
de drie-eenheid, de vader,
de zoon en de heilige geest.
en steegjes van het stadje,
waarbij u kunt genieten
van goede restaurants,
de speeltoren (het oudste
carillon ter wereld), en
meerdere terrassen aan
het water. Kijkt u dan ook
naar alle gevelstenen,
waarvan de oudste steen
rond 1500 tijdens de bouw
van de Grote Kerk ingemetseld werd boven de
westelijke toegangspoort.

Amsterdam

www.

Vaak vormen oude
kerken de kern van een
stad of dorp. Maar de
de Sint Nicolaaskerk,
oftewel de Grote Kerk
van Monnickendam,
staat aan de rand, als
om bezoekers de weg
te wijzen.
Of u nu uit het Noorden
komt of uit de richting
van Amsterdam, op
kilometers afstand ziet
u zijn toren oprijzen uit
de omringende polders
van Waterland.
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