Lutherse kerk

Lutherse kerk
Amersfoort

Wie de kleine Lutherse kerk in de Langestraat binnenkomt, wordt verrast door de stilte die midden in een
drukke winkelstraat mogelijk blijkt.
Het orgel, gebouwd in 1766 door Johann Heinrich
Harman Bätz, is het oudste van de stad Amersfoort.
In de 19e eeuw is het uitgebreid met een tweede klavier.
Het orgel wordt geroemd om de klank. Ook is een piano
beschikbaar.
De Lutherse kerk is een prachtige
locatie voor rouw- en trouwdiensten, voor kleine concerten en
voor allerlei bijeenkomsten in wat
kleinere kring. In deze kerk zijn
ca. 90 zitplaatsen, verdeeld over
banken en stoelen. Een deel van
de stoelen kan worden opgeslagen
waardoor er loopruimte ontstaat.
Voor koffie en consumpties kan de kerk zorgen. Het naast
de kerk gelegen Grand Café Hemels kan desgewenst ingeschakeld worden voor catering.

Amersfoort
Centraal in Nederland
Gelegen op een knooppunt van
auto- en spoorwegen is Amersfoort
een gewilde stad voor het houden
van congressen, concerten, symposia etc. De historische binnenstad
is in de keuze voor Amersfoort vaak
doorslaggevend. Een stadswandeling is een ontdekkingsreis, er is een
zeer gevarieerd winkelaanbod en de Waterlijn laat in het zomerseizoen
de hele dag bootjes met toeristen door de grachten varen. Op zonnige
dagen vormen de pleinen een zee van terrassen en het hele jaar door is
de keuze uit restaurants en andere horeca zeer groot.
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Bereikbaarheid
De Sint-Joriskerk en de Lutherse kerk
bevinden zich beide in het hart van
de binnenstad en op loopafstand van
het centraal station (maximaal 15 minuten). Ook per bus te bereiken (halte
Centrum) en dan nog 5 minuten lopen.
Er zijn verschillende parkeergarages,
op een loopafstand van 5-10 minuten
van de kerken.
Rond de kerken geldt een parkeerverbod. De hoofdingang van de SintJoriskerk bevindt zich aan de Hof, die
van de Lutherse kerk aan de Langestraat.

Locaties met
sfeer en allure in

Amersfoort
Ideaal voor
bijeenkomsten!
Voor bijeenkomsten, klein of
heel groot en alles daar tussenin,
heeft Amersfoort twee historische kerken
die op werkdagen en zaterdagen te huur zijn.
De imposante Sint-Joriskerk met haar allure
en het kleine en intieme Lutherse kerkje.

Contact
Sint-Joriskerk

Lutherse kerk

De verhuurcoördinator heeft antwoord op al uw vragen over
de mogelijkheden van de gebouwen, beheert de agenda en
maakt voor u een offerte op maat. U kunt ook een afspraak
maken voor bezichtiging.
E-mail: info@verhuursintjoris-amersfoort.nl
Website: www.verhuursintjoris-amersfoort.nl
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Sint-Joriskerk
De Hof, één van de pleinen in de
binnenstad, wordt gedomineerd
door de monumentale Sint-
Joriskerk. Elke zondag wordt de
kerk gebruikt voor diensten. In
de week vinden er bijeenkomsten van allerlei aard plaats.
Het oudste deel van de kerk, de
romaanse toren uit de 12e eeuw,
staat ten gevolge van talrijke
uitbreidingen nu in de gotische
kerk. Dat gothiek voor hoog en
licht staat, ervaart de bezoeker
direct na binnenkomst via de
rijk met steenhouwerswerk versierde hoofdingang.

Ruimtes
Pronkstuk
Het pronkstuk van de kerk is
het doxaal – afscheiding van
kerk en koorgedeelte - van
natuursteen, dat dateert uit
1480. Dat koor heeft de sfeer
van een kapel en is een prachtige locatie voor huwelijksdiensten en bijeenkomsten
tot 150 personen.

In de Sint-Joriskerk zijn er verschillende ruimtes die ook afzonderlijk gehuurd kunnen worden.
Allereerst de kerk zelf. Verder de koorruimte (met
de sfeer van een kapel). Een derde ruimte is de
Gerfkamer met originele middeleeuwse houten gewelven.

Eigentijds

Multifunctioneel

De Sint-Joriskerk verbindt
oeroude en verstilde schoonheid met eigentijdse voorzieningen. Zo voldoen licht
en geluid aan hoge gebruiks
eisen en zijn LED-schermen
beschikbaar. Na de ingrijpen
de restauratie van de kerk in
2011 zijn nieuwe sanitaire
voorzieningen aangebracht,
die aan de eisen van de tijd
voldoen.
De kerk is toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.

De kerk is voor tal van doeleinden geschikt en te huur.
Met de verhuurcoördinator kunt u bespreken wat de
mogelijkheden
zijn. De activiteiten dienen
te passen bij
het karakter
van een kerkgebouw.

Orgels en piano’s
De kerk is in het trotse bezit van een drieklaviers
orgel, gebouw door C.F.A. Naber uit Deventer, ingewijd in 1845 en sindsdien vele malen uitgebreid.
Dit orgel dient apart te worden gehuurd en mag
alleen bespeeld worden door organisten die beschikken over het diploma Uitvoerend Musicus
(solistendiploma).
In het koor is er een koororgel, in 1967 gebouwd
door de Zwitserse firma Metzier & Söhne.
Ten slotte is er een verplaatsbaar kabinetorgel.
De kerk beschikt over een vleugel (Yamaha C7) die
gehuurd kan worden.
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Het koor
• In het koor staan banken met in
totaal 150 zitplaatsen (links en rechts
15 rijen met een middenpad).
• Er is een passende katheder beschikbaar.
• Geluidsinstallatie met 2 microfoons, waarvan
1 draadloos.

De kerk

De Gerfkamer

• In de vaste opstelling van de kerk zijn er 750 zit
plaatsen in banken. Desgewenst kunnen klapstoelen
worden gehuurd en bijgeplaatst. Maximaal toe
gestaan: 900 personen, inclusief koor- en orkestleden.

• Gekozen kan worden voor verschillende
opstellingen van stoelen en (eventueel) tafels.
Maximum aantal zitplaatsen: 45.

• Er is voldoende ruimte voor catering in pauzes van
een programma of tijdens recepties. Hiervoor zijn
onder andere statafels beschikbaar.
• Het is mogelijk een podium te huren.
• De kerk heeft moderne sanitaire voorzieningen en
er is een toilet voor rolstoelgebruikers.
• Stroomvoorzieningen: 220 en 380 volt.
• De geluidsinstallatie is aan de ruimte aangepast.
Er zijn 6 microfoons, waarvan 3 draadloos. Ook is
een ringleiding aanwezig.
• Er kunnen 4 LED schermen met 1 camera worden
gehuurd.
• Voor bloemarrangementen hebben wij contact met
een gespecialiseerde bloemist.

• Er is een geluidsinstallatie met 2 microfoons,
waarvan 1 draadloos.
• De Gerfkamer is ook te bereiken via de
achteringang van de kerk aan de Groenmarkt.

