
ALL-IN
WINTER WEDDING
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Slechts 1 uur rijden vanaf de randstad, ligt ons intieme en romantische kerkje met bijbehorend
trouwhotel. Geschikt om er een compleet ‘trouwweekend’ van te maken met al jullie dierbaren.Bij
de Tsjerke (kerk in het Fries) trouwen jullie in een kerkje aan het water, in het idyllische dorpje
Terherne. Met genoeg overnachtingsmogelijkheden maken jullie er een heerlijk trouwweekend van
waar iedereen nog jaren over na zal praten. Onze kracht is dat we met veel passie en liefde de
grote dag van onze bruidsparen verzorgen. Met onze persoonlijke aanpak en het enthousiasme
van de leveranciers, maken we niet alleen van de dag zelf, maar ook de weg ernaar toe tot een
feestje. De dankbaarheid en de voorpret van de bruidsparen maakt ons werk fantastisch en zorgt
ervoor dat we elke bruiloft weer tot een groot succes willen maken. Wij ‘ontzorgen’ jullie bij het
realiseren van de mooiste dag in jullie leven.

Door middel van ons alles-inclusief concept kunnen wij de beste leveranciers in Friesland voor een
scherpe prijs aanbieden. Het meebrengen van eigen leveranciers behoort ook zeker tot de
mogelijkheden. Het bruidspaar staat voor ons centraal en we zorgen er dan ook met alle liefde
voor dat jullie grote dag helemaal voldoet aan alle persoonlijke wensen zodat jullie bruiloft ook
echt uniek is. Kortom, Tsjerke heeft alles wat jullie zoeken!  

Tsjerke's winterwedding  is elke dag van het jaar te boeken van oktober t/m maart en is geschikt
voor gezelschappen van 30 t/m 200 personen.

PROGRAMMA

Hoe de dag er uit gaat zien bepalen jullie
natuurlijk helemaal zelf. Maar wellicht is
het fijn om een richtlijn te hebben qua
programma/indeling. Uiteraard is het
mogelijk om dit programma aan te passen
naar jullie eigen wensen en zo jullie unieke
dag te creëren

Voor alle winterbruidsparen hebben we
een speciaal winter arrangement. Tsjerke's
winterwedding bevat een aankomst bij het
kerkje in de jaguar trouwauto, waarna de
ceremonie in het romantische kerkje aan
het water plaatsvindt. Na de
huwelijksceremonie worden de
kerkklokken geluid en lopen jullie door een
sterretjeshaag naar buiten. Na een kleine
wandeling komen jullie aan bij ons
trouwhotel waar jullie lekker kunnen
opwarmen bij de haard. Hier starten we
met een glas bubbels en taart, gevolgd
door de felicitaties en de high wine in onze
lounge. Vervolgens beginnen jullie aan het
diner waarbij de tafels extra mooi en
winters zijn aangekleed. Als afsluiting is er
nog een lekker borreltje bij de haard. 

Tevens is er de mogelijkheid om dit
arrangement uit te breiden met een feest
en/of overnachtingen voor jullie gasten in
ons trouwhotel.

WIE ZIJN WIJ?



11:30 Inchecken bruid in de honeymoonsuite
 
13:30 Bruidegom kleedt zich om op een van de kamers in het hotel en haalt
het bruidsboeket, corsage en sleutels van de trouwauto op bij de receptie
 
14:00 Aanvang fotograaf. Eerste foto’s van de laatste voorbereidingen
bruid
 
14:30 First Look. Jullie zien elkaar voor het eerst onder aan de trap in het
hotel. Nog even een momentje samen voordat de gasten jullie zien
 
14:45 Met de trouwauto gaan jullie naar de door jullie gekozen fotoshoot
locatie
 
15:30 Terwijl jullie nog foto’s aan het maken zijn, komen jullie gasten aan
bij de Tsjerke tuin waar ze ontvangen worden met een drankje en wat
lekkers. De tuin is daarbij geheel in winterse sferen aangekleed
 
15:50 In de trouwauto op weg naar de Tsjerke
 

 

15:55 Terwijl de gasten op jullie wachten in de tuin van de Tsjerke komen jullie aan
in onze cabrio Jaguar

16:00 Huwelijksceremonie
 
16:45 Einde ceremonie. Er wordt een groepsfoto vanaf het balkon gemaakt. De
klokken worden geluid en jullie komen via de sterretjes haag naar buiten.
Vervolgens lopen jullie met de daggasten naar ’t Schippershuis om daar lekker op
te warmen bij de haard. Hier toasten jullie met taart, waarna de felicitaties in
ontvangst worden genomen. Daarna kunnen jullie ongedwongen genieten van de
highwine in de  exclusief voor jullie gereserveerde lounge 
 
17:30 Start van het diner in de dinerzaal. Hierbij is er extra aandacht besteed aan
de opmaak van de tafels. Deze worden in winterse setting gestyled
 
20:30 Afsluiten van de dag met koffie/thee en een likeurtje bij de haard*

* Dit programma is uit te breiden met een avondfeest à € 35,00 per persoon.

TIJDLIJN



INBEGREPEN IN
DIT ARRANGEMENT

Welkomstdrankje en wat lekkers bij aankomst
Exclusief gebruik van Tsjerke tuin in winterse setting
Ceremonie in de Tsjerke 
Receptie in de exclusief voor jullie gereserveerde lounge van ‘t Schippershuis
Diner
Honeymoonsuite inclusief ontbijt
Volledige aankleding Tsjerke, Tsjerke tuin en dinerlocatie in winterse setting. Hierbij
is er gedacht aan vuurkorven en dekens. 
Gebruik ringkussen, enveloppendoos en cadeautafel
Sterretjeshaag & luiden van de kerkklokken
Ceremonie opstelling naar keuze
Bruidsboeket en corsage
6 uren Fotografie
Volledige trouwreportage 
Fotoshoot op zelfgekozen locatie
Aankomst in Jaguar cabrio trouwauto 
Onbeperkt drankjes  (15:30-20:30)

Hotelkamers in bijbehorend trouwhotel &
de volgende dag napraten tijdens het
ontbijt
Spetterende aankomst trouwvervoer
Aansluitend feest met DJ, licht & geluid

Uitbreidingen van het arrangement

Bubbels
High wine hapjes torens
Bruidstaart 
Ervaren locatiemanager
Bediending
Locatiehuur
Voldoende en gratis parkeerruimte
Template voor jullie geheime ceremoniemeester krant
Stappenplan voor jullie huwelijk



Voor het uitzoeken van jullie bruidstaart kunnen jullie terecht bij Maaike’s Taart in Sneek. Alles
is mogelijk bij Maaike's taart. Van modern en strak tot trendy of juist romantisch. Zoet, fruitig
of lekker fris; er zijn eindeloos veel mogelijkheden voor een taart geheel in eigen stijl.Om tot de
keuze van jullie droomtaart te komen, mogen jullie zelf een afspraak maken. Tijdens de
afspraak kunnen jullie proeven en alle wensen bespreken. De levering en bezorging wordt
verder via ons geregeld zodat jullie hier geen werk van hebben.

Maaike’s Taart                               0655983795
Zeilmakersstraat 9                         Info@maaikestaart.nl
8601 WT Sneek                               www.maaikestaart.nl

BRUIDSTAART

De Tsjerke werkt met een vast team aan
leveranciers die net als wij staan voor de
hoogste kwaliteit. Zij denken graag mee met
jullie eigen wensen. Omdat wij veel
samenwerken met deze zorgvuldig
uitgezochte leveranciers, kunnen wij jullie de
scherpste prijs bieden. Willen jullie liever
gebruik maken van een andere leverancier?
Geen probleem! Laat het ons op tijd weten en
we berekenen een minderprijs in de offerte.

LEVERANCIERS



LEVERANCIERS
BLOEMEN

Voor het uitzoeken, van het bruidsboeket en de corsage van de bruidegom, kunnen jullie terecht
bij onze bloemist Gerben Reitsma. Hiervoor plannen jullie een afspraak in waarbij hij samen met
jullie kijkt naar de wensen. Mochten jullie meer bloemen willen of andere wensen hebben is het
natuurlijk mogelijk om deze te bespreken met de bloemist. De prijzen hiervoor kunnen jullie bij
hem opvragen. De extra afgenomen bloemen buiten het arrangement kunnen jullie rechtstreeks
met Gerben afrekenen.

Gerben Reitsma                            058 2131590
Kleine Kerkstraat 21
8911 DL Leeuwarden

De overige bloemen ter decoratie in de kerk en op de diner- en feestlocatie worden door de
Tsjerke zelf verzorgd.

De Tsjerke werkt met een vast team aan
leveranciers die net als wij staan voor de
hoogste kwaliteit. Zij denken graag mee met
jullie eigen wensen. Omdat wij veel
samenwerken met deze zorgvuldig
uitgezochte leveranciers, kunnen wij jullie de
scherpste prijs bieden. Willen jullie liever
gebruik maken van een andere leverancier?
Geen probleem! Laat het ons op tijd weten en
we berekenen een minderprijs in de offerte.

LEVERANCIERS



FOTOGRAFIEINBEGREPEN FOTOGRAFIE 

Kennismakingsgesprek (optioneel)
8 uren fotografie inclusief 2 uren
nabewerking
Circa 300 rechten vrije foto's 
Foto's tijdens het klaarmaken van de
bruid
Fotoshoot op locatie naar keuze
Foto's gedurende de dag
Fotopresentatie van de dagfoto's
tijdens het avondfeest

De kosten voor extra fotografie bedragen 
€ 110,00 per uur

Dit wordt via de Tsjerke in rekening gebracht

De dag van jullie huwelijk vliegt voorbij. En er is dan ook niks
leuker dan nagenieten van deze dag door terug te kijken

naar foto's van jullie met al jullie dierbaren. Onze fotograaf,
Colin Bos, zorgt ervoor dat jullie deze dag met prachtige

beelden kunnen herbeleven. Colin is sinds 2017 begonnen
aan zijn liefde voor fotografie. Als vakfotograaf wordt hij het

meest gelukkig van het vastleggen van de pracht van
emoties. Colin zal gedurende de dag de belangrijkste

momenten op een treffende manier vastleggen en
daarnaast op zoek gaan naar betekenisvolle beelden die het

verhaal van jullie bruiloft vertellen. Mede door het
fotograferen vanaf de achtergrond zullen de resultaten zo

authentiek en puur mogelijk worden vastgelegd.

De trouwrapportage (ca. 300 foto's) krijgen jullie maximaal
 twee maanden na het huwelijk in de vorm van een digitale
link. Deze foto’s zijn rechten vrij, in hoge resolutie en reeds

voor jullie uitgezocht en na-bewerkt. 

Naast het vastleggen van jullie bruiloft is er ook de
mogelijkheid om de foto’s te verwerken in een mooi

trouwalbum. De kosten voor dit trouwalbum kunnen jullie bij
Colin opvragen.

 
 

Colin Bos
06 40118045

 
 
 
 
 
 

Voor een betere impressie kijk op www.colinbos.nl



Vrijblijvende rondleiding – Wij hopen dat jullie na het lezen van deze informatie nog enthousiaster zijn geworden over de Tsjerke en ons bijbehorende
trouwhotel. We nodigen jullie dan ook van harte uit voor een vrijblijvende rondleiding. Zo kunnen jullie de sfeer proeven op onze locaties en kunnen wij
jullie alle ins and outs vertellen over de mogelijkheden. Met veel plezier maken wij een vrijblijvende offerte voor jullie op naar aanleiding van het eerste
gesprek.

Offertebespreking – Na het ontvangen van de offerte is er de mogelijkheid om deze te bespreken en eventuele aanvullende wensen door te nemen.
 
Bevestiging huwelijk - Wanneer jullie “JA” zeggen tegen de Tsjerke, ontvangen jullie een opdrachtbevestiging als bevestiging voor jullie huwelijksdatum 
en mogen jullie na de eerste aanbetaling echt aan de slag met de onderstaande voorbereidingen. Na het boeken van de datum & de locatie kunnen
jullie tussendoor de locatie nog eens bezoeken tijdens onze open dagen. Deze zijn 5 keer per jaar en kunnen jullie vinden op onze social media en op de
website van de opentrouwlocatieroute (https://www.opentoptrouwlocatieroute.nl).
 
BABS uitzoeken – Het is belangrijk dat jullie de gemeente de Fryske Marren op de hoogte brengen van jullie voorgenomen huwelijk. Dit kunnen jullie
doen via de website. (www.defryskemarren.nl) Hier kunnen jullie ook de trouwambtenaren (BABS) vinden. 
 
Afspraken leveranciers – Na de eerste aanbetaling mogen jullie zelf een afspraak inplannen met onze leveranciers. Dit geld voor de taart, de bloemist 
en de fotograaf. De DJ neemt twee weken voor het huwelijk contact met jullie op. 
 
Afrondend gesprek– Na het akkoord op de offerte nodigen we jullie ongeveer een maand voor het huwelijk uit om de laatste wensen te bespreken en 
de 'puntjes op de i'  te zetten. Daarnaast zijn jullie op onze open dagen altijd vrij om langs te komen voor een extra kijkmoment.
 
Wij zullen er alles aan om jullie bruiloft tot in de puntjes te regelen en de voorpret naar jullie huwelijk en dag zelf tot een feest te maken! Ons streven is
om jullie zoveel mogelijk te ontzorgen. Op de dag zelf vinden wij het prettig dat onze eventmanager een ceremoniemeester als aanspreekpunt heeft. 
De eventmanager van Tsjerke vind het fijn als de ceremoniemeester (CM) de eventuele stukjes en speeches op voorhand verzameld en de CM de
gasten met bijvoorbeeld dieetwensen kan aanwijzen zodat jullie alleen maar hoeven te genieten tijdens deze grote dag.

WERKWIJZE



BRUILOFTSVERZEKERING

Vaak wordt een bruiloft ver van te voren gepland. Maar wat als er onverwacht iets gebeurt waardoor jullie het huwelijk moeten uitstellen of het
onverwacht toch niet door kan gaan? Mocht dit het geval zijn dan is de teleurstelling helaas niet te voorkomen, maar de financiële tegenvaller wel.
 
Hiervoor kunnen jullie namelijk een bruiloftsverzekering afsluiten. Doe dit zo snel mogelijk na het bevestigen van jullie huwelijk. De premie is afhankelijk
van het te verzekeren bedrag, maar ligt gemiddeld tussen de €100,- en €200,-. Mochten jullie hier gebruik van willen maken kunnen julie dit zelfstandig
afsluiten.




