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A telek Szandaszőlős központjában egy nagyobb zöldterületből lett kihasítva. A ligetes jelleg
megtartása fontos szempont volt a tervezés során. Az ütemezhetőség miatt a funkciókat két
tömegben helyeztük el, melyek két kertet zárnak közre. Az első inkább városias tér, sok burkolt
felülettel, találkozó és várakozó hely a gyülekezeti házba és a templomba igyekvő emberek számára.
Itt, a templomajtóban köszön el a lelkész istentisztelet után a hívektől. A kisebb kertet északnyugatról
urnafalak szegélyezik. A Holtak kertje árnyékosabb, zártabb; elcsendesedésre, elmélyülésre hívja
látogatóit.  A liget a játszótér és a parkolók felől is gyalogosan átjárható. A telek szélső pontjai közötti
1,30 m szintkülönbséget az épületek terepre illesztésével, a burkolatok közötti lépcsőzéssel, rámpákkal
követtük. A város felől érkezve először a harangtorony tűnik fel, majd feltárul a templom főhomlokzata,
a gyülekezeti ház és végül az utóbbi előterén át az együttes mögötti park.
Az első ütemben a gyülekezeti ház épül meg. A beépítési előírások miatt tömege kétszintes (min. 5m
építménymagasság). Középület jellegét az arányok és a homlokzati formálás biztosítja. A földszinten a
központi előtérből nyílik az iroda, a gyülekezeti terem és a kiszolgáló helyiségek. A tetőtérben később
vendégszobák, galéria, vagy egy kisterem alakítható ki.
A második ütemben a templom és a harangtorony készül el. Az előtérből nyílik egy ruhatár és a
galériára vezető lépcső. A centrális berendezésű templomtérnél puritán formálásra törekedtünk. A
falak faburkolata akusztikai célokat szolgál, a kazettás mennyezet pedig kapcsolatot teremt az erdélyi
és felsőTiszavidéki templomépítészet hagyományaival. A földszinten 90, a galérián  a tervezett
orgona mellett  további 12 ülőhely található. Az urnafalak a harmadik ütemben épülhetnek.
A szerkezetek kiválasztásánál az olcsó és egyszerű megoldásokat részesítettük előnyben. Az épületek
fehérre meszelt blokktégla falakkal, vasbeton gerendás födémekkel, hagyományos, illetve a templom
esetében szeglemezesrácsos fa fedélszékkel, előpatinázott horganylemez fedéssel, fa nyílászárókkal
épül. A gyülekezeti ház gázfűtésű, a templomban a padsorok alá rejtett, elektromos temperáló fűtés
készül. Mindkét épület  az emeleti vendégszobák kivételével  teljeskörűen akadálymentes. A
szükséges parkolókat a déli telekhatáron helyeztük el, műanyag gyeprács burkolattal.
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