Gebruikskosten Kerkenheem

Contact

Het gebruik van Kerkenheem voor verjaardagen,
partijen, condoleances, repetities, retraites,
concerten, cursussen, vergaderingen en congressen
behoort allemaal tot de mogelijkheden. In overleg
is het gebruik van de naastgelegen Stefanuskerk te
bespreken.

E-mail
Telefoon
Website

koster@damsterboord.nl
06 50589117
www.damsterboord.nl

Bereikbaarheid
Kerkenheem is per auto te bereiken via de Rijksweg
N360 naar Delfzijl. Afrit Lewenborg, 'Bakboordswal'.
Daarna de eerste afslag rechts, 'Noorddijkerweg'.
Parkeren kan op het parkeerterrein bij het kerkhof
schuin tegenover de Stefanuskerk. Via het pad naar
de kerk en de witte voetgangersbrug bereikt u
Kerkenheem.

Adres
Noorddijkerweg 12, 9734 AT Groningen.
Per bus is Kerkenheem te bereiken met lijn 3, halte
Mooiland. Vervolg de route zoals op de routekaart
hieronder.

Tarieven
Voor de diverse zalen gelden verschillende prijzen
per dagdeel. Uiteraard is ook het hele gebouw te
reserveren. Voor de consumptie van koffie/thee
rekenen we een kleine onkosten prijs. De actuele
prijzen kunt u vinden op onze website.

vormgeving: KragtVorm

Gebruik van pantry en multimedia is inbegrepen.

www.damsterboord.nl

Kerkenheem

Welkom in Kerkenheem
Kerkenheem is de naam van een oude boerderij naast
de Stefanuskerk in Noorddijk (gemeente Groningen).
In 2012 is de boerderij onder architectuur verbouwd
tot een multifunctioneel trefpunt voor de Protestantse
Gemeente Damsterboord. De praktische ruimtes zijn
inzetbaar voor de kerkelijke gemeente en voor andere
doelgroepen.
Het voorhuis van deze boerenplaats is in gebruik
genomen als pastorie. Kerkenheem staat op een
prachtige locatie aan de rand van de stad, nabij het
natuurgebied Kardinge.

De gebruiksmogelijkheden
Kerkenheem beschikt in het totaal over 5 gescheiden
ruimtes van verschillend formaat. De grote zaal heeft
een bezettingsmogelijkheid van maximaal 60
personen. Deze zaal wordt met een glaswand
gescheiden van een ruimte geschikt voor 25
personen. Daarnaast zijn er nog ruimtes voor
respectievelijk 20, 10 en 8 personen.

De Protestantse Gemeente Damsterboord
Daarmee is het geheel uitstekend geschikt voor
bijeenkomsten waarvoor parallelsessies zijn gewenst.
Wifi, losse beamer projectie en een flip-over zijn
aanwezig. Tevens is er een piano. Het gebouw
beschikt over een pantry die het serveren van
koffie en thee en het voorbereiden van eenvoudige
maaltijden kan ondersteunen. Lunches en het
gebruiken van het diner kan middels zelfverzorging.
Er zijn een aantal cateraars in de buurt die de weg
naar Kerkenheem goed weten te vinden.
De pantry is voorzien van een tweepits inductiekookplaat, een vaatwasser, warm en koud stromend
water, een waterkoker en een koffiezetter voor
professioneel gebruik.
De locatie van Kerkenheem aan de rand van een
natuurgebied geeft extra mogelijkheden, Kerkenheem
is het vertrekpunt voor prachtige (korte of langere)
wandelingen, puzzeltochten of studiemomenten. Het
Bevrijdingsbos ligt vlak achter Kerkenheem.

www.damsterboord.nl

Damsterboord is een zelfstandige kerkelijke
gemeente aan de oostrand van de stad Groningen
en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in
Nederland.

Geschiedenis van Kerkenheem
De boerderij naast de middeleeuwse Stefanuskerk
heeft een lange geschiedenis. Oude gebinten
dateren uit het eind van de 16e eeuw. Rond 1835
moet de boerderij zijn afgebroken en opnieuw
opgebouwd, deels met oude bouwmaterialen.
Het voorhuis is in 1934 herbouwd in de toentertijd
populaire interbellum stijl (rode baksteen, dak
overstekken en geglazuurde dakpannen).
In 2011 werd de boerenplaats verworven door de
Protestantse Gemeente.
De boerderij werd gerenoveerd onder architectuur
van ir. Holstein, met behoud van veel oude elementen. Bouwbedrijf Notebomer was verantwoordelijk
voor de prachtige uitvoering.

