Protestantse Gemeente Scheemda
Medio juni 2010 is het kerkgebouw aan de Kerklaan in gebruik genomen. Het is een modern gebouw,
compleet uitgerust voor de huidige en toekomstige behoeften, niet alleen voor de gemeenteleden maar
ook voor de regio en daarbuiten.

Nieuwbouw
Architect Reinier de Gooijer van Klein Architecten heeft de bouwstijl ontworpen. Door de ovale vorm
werd het nieuwe gebouw zo compact mogelijk. Het loopt schuin naar binnen, waardoor het kleiner oogt.
Gekozen is voor keramische leisteen, die ongeveer dezelfde sfeer oproept als Groninger baksteen. De
ramen in de gevel geven binnen een mooi sfeervol licht en de houten spanten komen fraai uit.

Akoestiek
Aan een goede akoestiek is ruim aandacht besteed. De wanden en het plafond van de kerkzaal zijn
verdeeld in diverse vlakken, om zo het geluid optimaal te laten weerkaatsen.
Er is een professionele Bose geluidsinstallatie, 2 vaste beamers en data-aansluitingen.

Het orgel
Het oudste gedeelte dateert
waarschijnlijk uit 1704 en is
gebouwd door Matthias Amoor.
Het is het enige orgel in Nederland
Dat nog een origineel trompet
heeft en origineel pijpwerk van
Amoor bevat. Het orgel is
gerestaureerd en uitgebreid met
een 2e klavier door de fa. Reil te
Heerde.
Halverwege 2011 is het orgel opnieuw in gebruik genomen. Het orgel is uitermate geschikt voor het
geven van orgelconcerten.

Zalen
Het gebouw heeft diversen vergaderzalen. Deze kunnen worden aangepast aan uw wensen wat betreft
opstelling voor vergaderingen, lezingen, concerten, tentoonstellingen, examens, begrafenissen,
recepties, verjaardagen, muziek, dansgroepen en andere culturele en sociale activiteiten.

Zaalindeling
Zaal 1 en 2 elk ca. 20 m² en voorzien van wastafel;
Zaal 3 ca. 40 m²;
Combinatie van de zalen 2 en 3 middels een vouwwand ca. 60 m²;
Zaal 4 – een geluidsarme ruimte – ca. 50m², voorzien van een bar. Effectieve ruimte ca. 38m²; De
kerkzaal ca. 300 m², voorzien van losse podium en stoelen. De zaal beschikt over een geweldige
akoestiek, orgel, piano, geluidsinstallatie, 2 beamers en data-aansluitingen.
Alle ruimten beschikken over een automatische luchtbehandeling-installatie.

Toiletten
Er zijn gescheiden toiletten voor dames en heren en een minder-validen toilet.
Parkeren
Rondom het gebouw zijn 36 parkeerplaatsen gesitueerd, waaronder een invalidenparkeerplaats.
Tevens zijn in de nabije omgeving voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

Beveiliging
Het pand beschikt over een beveiligingssysteem en is aangesloten op de meldkamer.

Keuken
Vanuit de moderne keuken kunnen catering en diverse faciliteiten in overleg met de beheerder
geregeld worden.

Adresgegevens
Kerklaan 32 te Scheemda
Telefoon (0597) 59 29 39

www.pgscheemda.nl
Postadres:
Postbus 5
9679 ZG Scheemda

Voor bezichtiging, reservering en verdere informatie kunt u contact opnemen met de beheerder:
Fré Zondag Wijkstraat 19 te Scheemda
tel. 0597-592847
email: f.zondag@planet.nl

Zalen
De ruimten 1 en 2 zijn geschikt voor activiteiten van maximaal twaalf personen, voor activiteiten groter
dan 12 personen zijn de grotere zalen 3 en 4. Bij activiteiten van meer dan 25 personen kunnen de
zalen 2 en 3 gebruikt worden doormiddel van het wegnemen van de schuifwand.
Indien de groepen groter zijn dan 40 personen dan kan de kerkzaal gebruikt worden.

Zaal 1
Deze zaal is circa 20 m2. Deze ruimte biedt plaats aan 12 personen in vergaderopstelling.
deze ruimte is voorzien van een wastafel

Zaal 2
Deze zaal is circa 20 m2. Deze ruimte biedt plaats aan 12 personen in vergaderopstelling.

Deze ruimte is voorzien van een wastafel

Zaal 3
Deze ruimte is geschikt voor maximaal 26 personen in vergaderopstelling.

In een presentatie opstelling is er ruimte voor maximaal vijfenveertig personen.

In de schoolopstelling is er ruimte voor maximaal 26 personen, plaats men achter iedere tafel 1 stoel
dan is er plaats voor maximaal 14 personen.

De Zalen 2 en 3 kunt u ook samenvoegen door de flexibele wand te openen.
In vergader opstelling is er
plaats voor maximaal 40
personen.

In presentatie opstelling is er
plaats voor maximaal
vijfentachtig personen.
In de zaal staan dan alleen
stoelen.

In de school opstelling is er plaats
voor maximaal tweeëndertig
personen. Plaatst u achter iedere
tafel maar één stoel dan is er
plaats voor 16 personen.

Ook is er een geluidsdichte zaal. Zaal 4, deze is voorzien van een bar en een zithoek.

Ook is deze zaal 4 uitermate geschikt om zang en muziek te repeteren, voor grotere gezelschappen
biedt zaal 4 plaats voor maximaal 30 personen.

Is uw groep groter dan 40 personen dan kunt u ook de kerkzaal gebruiken, de inrichting van stoelen
en tafels kunt u in overleg met de beheerder naar uw eigen wens plaatsen. Maximaal is er plaats
voor 362 personen, maar dit is dan zonder tafels.

