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De Jacobskerk
een impressie

De gelukkigste 

dag van je leven 

begint in de 

majestueuze 

Jacobskerk!

Trouwen in de Jacobskerk is een passende omgeving 

om aan elkaar het jawoord te geven.

De Jacobskerk is niet voor niets huwelijkslocatie van de 
gemeente Winterswijk: omgeven door een eeuwenoude  
historie is dit een prachtige plek waar al ontelbaar 
veel huwelijken zijn gesloten. 

Natuurlijk hebben we het dan over kerkelijke huwelijks-
inzegeningen, maar de Jacobskerk biedt nu zowel de 
mogelijkheid om het burgerlijk huwelijk te sluiten als 
ook de inzegening van het kerkelijk huwelijk te vieren.

Het is overweldigend om in deze omgeving aan elkaar 
het ja-woord te geven, met elkaar ‘een leven samen’ 
aan te gaan. En zo wordt de huwelijksdag een dag om 
nooit meer te vergeten!

En wat denkt u van de foto’s die in deze prachtige en 
fotogenieke omgeving gemaakt kunnen worden en zo 
ook uw trouwalbum zullen verfraaien.

De huwelijksdag is dé dag van uw leven en die wil je 
toch daar beleven waar de herinneringen altijd weer 
een glimlach op je gezicht toveren? 
 
Daarom: de Jacobskerk is hét meest imposante startpunt 
van uw huwelijk wat u zich maar kunt bedenken.

Wij heten u van harte welkom in deze majestueuze 
omgeving en zullen er alles aan doen om uw trouwdag 
voor u tot een onvergetelijke dag te maken.



Op een dag ontmoet je voor 
je gevoel de ware, en als je 
alletwee dat gevoel blijkt te 
hebben, dan kan er zomaar 
een moment volgen waarop 
je samen besluit dat voor 
de wet tegen elkaar uit te 
spreken. En of dat nu een 
geregistreerd partnerschap 
is of een huwelijk, in beide 
gevallen wil je dat graag 
doen in een omgeving die 
voor je gevoel hoort bij dat 
bijzondere moment. 
De handen in één, je houdt 
elkaar vast en zo begin je 
een leven samen, een leven 

waarin je er bent voor de ander, de ander respecteert en 
waardeert, elkaars behoeften wilt vervullen, samen het 
leven wilt delen, hoe dat ook gaat verlopen.

Je bent trots op elkaar, kijkt elkaar diep in de ogen en ont-
dekt telkens weer 
hoe fantastisch het 
is om samen verder 
te willen gaan.

En of het nu gaat 
om een man en een 
vrouw, een man 
en een man of 
een vrouw en een 
vrouw, de gevoelens van grote liefde zijn niet anders. 

De Jacobskerk is één van de huwelijkslocaties van Winterswijk, 
en met recht de oudste huwelijkslocatie van onze gemeente.

Als je de monumentale Jacobskerk binnenkomt, dan voel 
je dat daar in de lange eeuwen van haar bestaan veel heeft 
plaatsgevonden, een omgeving is waar tal van verhalen 
hun oorsprong hebben gevonden. En wie wil nu niet op zo’n 
markante plek, midden in Winterswijk, het huwelijk of 
geregistreerd partnerschap beginnen?

Wilt u ook uw bruiloftsfeest in de nabije omgeving vieren? 
Informeer dan bij onze koster-beheerders naar de mogelijk-
heden in het Zonnebrinkcentrum, op loopafstand van de 
Jacobskerk, gemakkelijker kan het niet!

De handtekeningen worden gezet: samen gaat u nu uw 
leven verder beleven, in voor- en tegenspoed, met alle up’s 
en down’s, en graag wensen wij u een gelukkig leven toe!

Als u meer wilt weten over het voltrekken van het 
burgerlijk huwelijk, en/of het inzegenen van het kerkelijk 
huwelijk in de fraaie Jacobskerk, en/of het bruiloftsfeest 
in het Zonnebrinkcentrum, neem dan contact op met één 
van onze koster-beheerders, te bereiken
per email: kosters@pgwinterswijk.nl of 
per telefoon: 06 - 2353 0508

Zij kunnen met u overleggen over uw precieze wensen 
voor deze voor u zo belangrijke dag en weten welke kosten 
daaraan voor u zijn verbonden.


