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Verhalenhuis Haarlem
De Immanuelkerk in Haarlem-Noord is een kerk en
een cultureel centrum tegelijk. Hun Verhalenhuis
Haarlem past in de missie van de protestantse
gemeente én brengt geld in het laatje.

• Oók voor gebruik met AppleTV

• Oók voor gebruik met HumaxTV+ H3
De kerk dichtbij, maak verbinding!

Jouw kerk ook op kerkomroep.nl?
Ga naar www.kerkomroep.nl en meld je vandaag nog aan!
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www.kerkomroep.nl • info@kerkomroep.nl
Kerkomroep.nl is het distributieplatform van sIKN.
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Verbindt mensen thuis met de kerk
Mediastreaming
Geluid én beeld
Van alleen geluid tot Full HD

Meer weten over mediastreaming van sIKN?
Bezoek onze website www.sikn.nl of bel 0182 - 750 520.
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Verhalenhuis Haarlem
brengt geld in het laatje
De Immanuelkerk in Haarlem-Noord is een kerk en een cultureel
centrum tegelijk. Hun Verhalenhuis past in de missie van de
protestantse gemeente én brengt geld in het laatje.
Tekst: Kees Posthumus

|

Beeld: Verhalenhuis Haarlem

A

er in Noord geen andere cultuur wordt

met meer dan honderd zangers. Daar

kerk hun koffie dronken. Aanvankelijk

aangeboden. In de wijk wonen bijna

hadden we de nodige techniek voor in

waren zij tegen de verbouwplannen, zij

70.000 mensen, er is veel potentie. Maar

huis. Verhalenhuis Haarlem was in feite

raakten hun plek kwijt. Op kerkelijke

in Haarlem wordt alle cultuur gecentreerd

een professionalisering van waar wij al

wijze werd er veel vergaderd om zoveel

in het stadscentrum. In Noord, en de

mee bezig waren, een logische volgende

mogelijk mensen mee te krijgen in de

andere wijken, is vrijwel niets.”

stap.

vernieuwende plannen

De eerste versie van de theaterzaal was

“Dat is gelukt omdat de kerkenraad en

houtje-touwtje, met zelf getimmerde

het College van Kerkrentmeesters er

Verhalenhuis Haarlem ontstond in eerste

podiumdelen en stoelen uit de kerk.

volledig achter stonden. Zij hanteerden

instantie niet uit luxe. Zoals veel kerken

Het enige dat we aanschaften was een

een meer bedrijfsmatige aanpak. Snel

kampte ook Haarlem-Noord met een

bovenmatig goede geluidsinstallatie en

handelen, snel besluiten en als het nodig

teruglopend ledental. De kerkenraad

een goede beamer, die van achter het

is tussen de vergaderingen door zaken

Tien procent

chter de ruime, multifunctionele

en een adequate technische installatie.

te doen. In het eigen aanbod staan

zette een proces in gang om plannen

doorzichtscherm projecteert.

regelen via de app.

kerkzaal van de Immanuelkerk

Beide ruimtes komen uit in de foyer, door

films, theater, muziek, filosofiecafé,

te bedenken voor laagdrempelige,

Nu, een paar jaar verder, staan er

Zij gaven mij ook de vrijheid om

(1938) ligt een schat verborgen:

kerkleden nog steevast hal genoemd.

cursussen. Daarnaast wordt de kerk

buurtgerichte activiteiten, thematisch en

theaterstoelen. Kerkstoelen zijn niet

zelfstandig besluiten te nemen. Als ik

een vestzaktheater voor theater, muziek

Vanuit de foyer zijn een aantal kleinere

volop verhuurd voor tal van activiteiten.

cultureel.

gerieflijk genoeg om twee uur film op te

alles via de procedurele weg had moeten

en film met 50 warmrode, pluchen

vergaderzalen bereikbaar. In de kerk

De wijk Haarlem-Noord kent geen andere

“Ik noem onze gemeente ‘huis-, tuin- en

kijken. Wij struinden Martkplaats af en

voorleggen, was het niet gelukt. Er was

theaterstoelen, een bescheiden podium

en Verhalenhuis Haarlem is altijd wat

aanbieder van cultuur, dat is een van

keukenprotestants’, aan de progressieve

kochten in allerlei hoeken van Nederland

wederzijds vertrouwen dat we er samen

succesfactoren van dit culturele bedrijf.

kant, met voldoende draagvlak voor een

afgedankte theaterstoelen. Hergebruik

iets goed van zouden maken.”

initiatief als Verhalenhuis Haarlem.

dus, goed voor het milieu. Deze week

Er klinken geen bezwaren meer. Koffie

Wij begonnen met 30 gevarieerde

kwamen de laatste drie binnen. Het

drinken na de dienst kan voortaan in de

Wijkgericht

foyer en in de mooi verbouwde zaal 2.

Spin in het web is Arno van der

activiteiten, om te kijken wat aan zou

Vuurst de Vries, coördinator van

slaan. Na het eerste jaar waren het er

Verhalenhuis Haarlem. Hij is sinds 1998

al meer dan 80. Half Haarlem-Noord

betrokken bij de Immanuelkerk en

besprong ons met ideeën en suggesties.

van vele markten thuis. Na een studie

Al snel was duidelijk dat dit niet te

levensbeschouwing werkte hij onder

runnen was met enkel vrijwilligers.

andere als jeugdwerker, locatiemanager

Een betaalde kracht was nodig om

bij een jeugdmuziekschool en

continuïteit en kwaliteit te waarborgen.

reintegratiebegeleider. Al zijn kennis en

Ik werd gevraagd om voltijds in dienst

ervaring komen samen in Verhalenhuis

te komen om Verhalenhuis Haarlem te

Haarlem. Hij is de juiste man op de juiste

runnen.”

plaats.

Al voordat de visie was opgesteld en

Van der Vuurst de Vries: “Ik was al voor

daarna Verhalenhuis Haarlem startte,

vijftien uur per week in dienst voor de PR

besloot het College van Kerkrentmeesters

is een ratjetoe, maar met een eendere

we vol zitten. Vooralsnog redden we het

van de kerk. Dat was bij mijn aanstelling

jaarlijks 10% van de kerkelijke begroting

bekleding ziet het er al veel beter uit.

voor de reserveringen nog met Google-

al vrij revolutionair, functies als deze

te reserveren voor vernieuwing. Dat gaf

Mensen vinden het charmant en we

agenda, we werken aan een robuuster

waren en zijn nog steeds spaarzaam

een stevige basis om te starten met de

bleven binnen de begroting. Voor muziek

systeem. Veruit de meeste aanvragen voor

in de kerk. PR is in de lokale kerk nog

ingrijpende en kostbare aanpassingen die

en theater hebben we 50 zitplaatsen, voor

verhuur komen binnen via Verhalenhuis

steeds een ondergeschoven kindje.

nodig waren.

film vanwege de zichtlijnen veertig. Er is

Haarlem en niet via de kerk. Het is

professioneel theaterlicht aanwezig, waar

belangrijk te weten dat mensen liever

kleine producties erg blij mee zijn.”

huren bij een Verhalenhuis dan bij een

Verhalenhuis Haarlem begon als kerkelijk

“

De verhuur is enorm
toegenomen dankzij
Verhalenhuis
Haarlem

Verhuur
Voor de komst van Verhalenhuis Haarlem
verhuurde de kerk alleen ruimte aan
de prikpoli. De Immanuelkerk was en
is bekend omdat je er bloed kunt laten
prikken. Dankzij Verhalenhuis Haarlem
is de verhuur enorm toegenomen, in
de volle breedte: kerkzaal, theaterzaal,
vergaderzalen.
“Dat is een van onze succesfactoren. Wij
moeten regelmatig nee verkopen omdat

vernieuwingsproject, in 2017. In het

Houtje-touwtje

eerste jaar onderzochten wij of de buurt

“Onze techniek was al behoorlijk goed.

interesse zou hebben in de activiteiten

Wij zijn al langer een muzikale, theatrale

Bedrijfsmatig

die wij wilden ontwikkelen. Dat bleek

gemeente. Zo maakten wij, al voor The

Voor de verbouwing was de theaterzaal

laatje. Onze culturele activiteiten hebben

direct al zeer succesvol, mede omdat

Passion begon, onze eigen, grote Passion

de ruimte waar de senioren na de

een flinterdunne marge, daar loop je

kerk.
Verhuur is lucratief en brengt geld in het
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De bar in het Verhalenhuis.

niet op binnen. Ze trekken wel nieuwe

om naar de film of het theater te gaan,

Tot nu toe zijn wij vooral receptief bezig:

zijn zonder de kerk. Het is niet goed te

verschillende soorten zalen zijn, is

om werken en voor ons geschikte films

mensen, die bij het zien van de ruimtes

of mee te doen aan een filosofiecafé.

mensen gaan zitten, kijken, luisteren

bedenken hoe je dat zou moeten doen,

aantrekkelijk voor huurders. Wij hebben

uitbrengen.

op het idee komen hier te gaan huren.

Kerkleden vinden het prima, maar

en, in het filosofiecafé, praten mee. Wij

daarom gaat het fiftyfifty. Iedereen wil

op elke verhuurvraag een antwoord.”

Een filmkaartje kost bij ons € 7,50. Dit

Koren, bijvoorbeeld. Haarlem is

komen zelf niet of nauwelijks.

starten nu zingeving door workshops.

weten: maakt het winst, draai je verlies

Een cursus verlieskunst, waarin

en hoeveel dan, en waarmee? Dat is de

Film en toneel

mozaïeken worden gemaakt terwijl er

verkeerde discussie. Natuurlijk moet het

In het filmprogramma van Verhalenhuis

die ‘s avonds liever niet meer de deur

een gesprek over rouwverwerking wordt

onder aan de streep goed uitkomen.”

Haarlem draaien geen splinternieuwe,

uit gaan. Wij werken samen met veel

gevoerd. Binnenkort begint Gouden

Van der Vuurst de Vries en Willem

maar wel actuele films. De rechten

seniorenorganisaties en zorginstellingen.

Boeken, waarin mensen op een creatieve

Silvius zijn betaalde krachten. Zij worden

worden goed geregeld, onder andere via

Schaalvergroting is nodig om de zaal vol

manier een levensboek maken.”

geholpen door de Verhalenhuis-ouderling,

Filmservice.

te krijgen.

Haarlem-Noord pakt de kaartverkoop

de financiële medewerker van de kerk

“De meeste kerken doen dat niet, maar

Voor de theatervoorstellingen zoek ik

professioneel aan. Bezoekers kunnen

en tegen de vijftig vrijwilligers, met een

dat is spelen met vuur. De distributeurs

kleine voorstellingen, met een, twee

online kaarten reserveren via een

coördinator. Een klein deel daarvan komt

zitten op het vinkentouw. Er zijn

acteurs in het lagere prijssegment.

is. Verhalenhuis Haarlem is officieel

reserveringsmodule op de website

van binnen de kerk, een veel groter deel

verschillende licenties, met verschillende

Voordeel is dat je andere theaters nooit

onderdeel van de kerkelijke gemeente.

en betalen met iDeal. Deze aanpak

komt van buiten.

voorwaarden en tarieven. Sinds corona

in de weg zit, die gaan eerder voor groot.

maakte een snellere groei mogelijk

“Dat betekent dat je niet hoeft te blijven

zijn de prijzen met 90% gestegen, dat

En duur.”

Dit reserveringssysteem verzamelt

leunen op de steeds ouder wordende

was voor alle kleine filmtheaters even

Korenstad nummer 1, met meer dan 120
koren. In onze kerkzaal zijn regelmatig
kooruitvoeringen, met veel publiek.
Ons gebouw herbergt inmiddels een
vioolschool, een jeugdtheaterschool, een
zangpraktijk.”
Naast Arno is koster-beheerder Willem
Silvius voltijds in dienst. Hij verzorgt
alle verhuur dat niet-Verhalenhuis

Dat proces duurde lang en was

“

Haarlem pakt
de kaartverkoop
professioneel aan

onderdeel loopt goed. We programmeren
ook films op de middag, voor mensen

ingewikkeld. Inmiddels is er officieel

Ticketverkoop

een Verhalenhuis-ouderling. Het is een

“Het jaarprogramma van Verhalenhuis

mailadressen, die de wekelijkse mailing

vrijwilligers van de kerk. Daarmee red

slikken. Die moesten ineens € 250,—

Gevraagd naar tips voor gemeenten

bewuste keuze om Verhalenhuis Haarlem

Haarlem telt circa 250 activiteiten. Het

ontvangen. En het gaat verder: “Als

je het op den duur niet. Met name de

betalen om één film te kunnen vertonen.

met nieuwe plannen antwoordt Van der

inhoudelijk verbonden te houden met de

is zo breed mogelijk samengesteld. Elk

mensen bij ons huren, voor een concert

culturele component trekt mensen van

Dat is nooit rendabel, zeker niet voor

Vuurst de Vries: “Je moet het maken op

kerk. Er worden uitsluitend zingevende

type activiteit trekt een eigen publiek. De

of kooruitvoering, stellen wij als eis dat

buiten aan. Die groep zul je niet terugzien

filmhuisfilms die een select publiek

je eigen gemeente, op de plek waar je zit.

activiteiten op thematisch niveau

paraplu is ‘zingeving’ op een thematisch

bezoekers reserveren via de website van

in de kerk. Dat hoeft ook niet.”

trekken. Uiteindelijk zijn de prijzen ook

Geen enkel initiatief is een op een over

geprogrammeerd. Elders worden dit soort

niveau. Dat kan religieus zijn, maar dat

Verhalenhuis Haarlem. Zo komen we aan

te nemen, het kan alleen op maat. Geen

hoeft niet. Boeddhisme kan ook, ik noem

de adressen van duizenden bezoekers

Gastvrijheid

weer wat gezakt. Inmiddels heb ik ook

activiteiten misschien ondergebracht in

rechtstreekse afspraken met interessante

enkele wijk, stad of dorp is hetzelfde.”

een afzonderlijke stichting, zo niet in

maar een dwarsstraat.

aan activiteiten van derden.”

Een van de laatste grootste investeringen

Haarlem.

De vier hoofdonderdelen zijn film,

Twee keer per jaar verschijnt een

was de verbouwing van de keuken en

Desondanks blijft het, hoe succesvol

theater, muziek en filosofie, met als

programmaboekje uit, representatief,

de bar.

Verhalenhuis Haarlem ook is, een

extraatje jeugdfilm en jeugdtheater.

professioneel gemaakt Het kost veel geld,

“De oude keuken stortte bijna in elkaar.

uitdaging om mensen vanuit de kerk erbij

Jeugd is een van de speerpunten van de

maar dat loont de moeite.

Het ziet er nu gelikt uit. De gemeente

te betrekken. Niet iedereen is gewend

gemeente.

Winst maken

wilde investeren. Als je op je geld

distributeurs, die buiten Filmservice

Tips
•

Sluit aan bij de behoeftes die er leven in wijk, dorp of stad. Op welk terrein kan
de kerk een verschil maken?

wilt blijven zitten, moet je er niet aan
•

Reserveer een vast percentage van de begroting voor vernieuwing. Dat voorkomt

Onder de streep levert Verhalenhuis

beginnen. Willem is hotelier geweest, hij

Haarlem meer geld op dan het kost.

beheerst de kneepjes van de gastvrijheid.

“Er zijn altijd geluiden als ‘het kost

Hij doet alle catering, koffie, thee,

alleen maar geld, wij draaien op voor

drankjes. We hebben het getroffen met

professionaliseren. Vraag advies aan deskundige gemeenteleden of bevriende

de verliezen’. Dat is maar net hoe je het

hem. Een gastvrij onthaal maakt dat

adviseurs.

bekijkt. Kerk en Verhalenhuis zijn niet

mensen terugkomen, daar verdien je aan.

strikt te scheiden, ze lopen in elkaar over,

De installaties in de kerkzaal zijn geleverd

ook financieel.

en aangelegd door Schaapsound. Onze

Voorbeeld: de verhuur. Je kunt zeggen

kerkzaal is zo groot en multifunctioneel,

dat er geen verhuur zou zijn zonder

je kunt er gemakkelijk met een groot

Verhalenhuis. Dan komt 100% van de

gezelschap eten. Alles kan er uit en

opbrengst op Verhalenhuis Haarlem.

daardoor wordt alles mogelijk. Op

Je kunt ook zeggen: de ruimtes die je

zondagavond draait een tangovereniging

verhuurt, zouden er simpelweg niet

hier haar rondjes. Dat er zoveel

dat er elk jaar opnieuw over gediscussieerd moet worden.
•

•

Bekwaam je in technieken vanuit marketing en sales om je aanpak te

Organisaties van buiten de kerk huren liever ruimte via Verhalenhuis Haarlem
dan via de kerk. Als je merkt dat dat zo werkt, doe er dan je voordeel mee.

•

Investeer in draagvlak binnen de gemeente. Neem mensen mee in de plannen.
Buig bezwaren om in voorwaarden: wat is er nodig om jou achter dit plan te
krijgen?

•

Als je op je geld wilt blijven zitten, moet je er niet aan beginnen.

www.verhalenhuishaarlem.nl
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DORPSKERK HARMELEN

waarmee het een van de grotere kerkgebouwen van
Nederland is. Het kerkgebouw was bouwkundig al
voorbereid op de extra galerij. Naast een nieuwe galerij
is het podium verhoogd en de kansel iets verkleind
waardoor iedereen er goed zicht op heeft.

De Dorpskerk in Harmelen is in oktober 2020
gestart met kerk-tv. In eerste instantie met één
bestuurbare camera bediend door de koster. Al
gauw kwam er een compacte videomixer bij om
ook de liedteksten uit te kunnen zenden zodat de
mensen thuis mee konden lezen.
De bediening verschoof van de koster naar vrijwilligers
die hun eigen laptop gebruikten voor de presentaties.
Er bleek behoefte te zijn aan een degelijke, complete
oplossing met een comfortabel regiemeubel inclusief
modernisering van de geluidsinstallatie. Begin 2021
hebben de kerkrentmeesters hier een plan voor
opgesteld en Schaapsound de opdracht gegeven voor de
realisatie in samenwerking met vrijwilligers van de kerk.
De oude geluidsinstallatie was alleen geschikt voor
spraak. Nu is er een geluidsinstallatie gemaakt die ook
geschikt is voor (live) muziek. De eerste kerkdiensten
met een muziekgroep zijn inmiddels een feit met
enthousiaste reacties van zowel de mensen in de kerk
als thuis! Ook de basis kerktv installatie is uitgebreid
met onder andere een tweede bestuurbare camera en
een touchscreen voor een gebruiksvriendelijke

bediening van de videoinstallatie. Alle kosters zijn blij
met de mogelijkheden en zitten met plezier in het
mooie regiemeubel, geheel in de stijl van de klassieke
dorpskerk. De volgende stap is de aanschaf van vier
projectoren dit jaar zodat de gemeente ook liederen en
teksten kan meelezen in de kerk. Een compleet project,
succesvol gerealiseerd in nauwe samenwerking met
vrijwilligers van de gemeente!

DE SAMENSTROOM MEPPEL

aandachtspunt bij de verbouwing. De kerk is onder
andere voorzien van nieuwe isolatie, vloerverwarming,
isolatieglas, LED verlichting en zonnepanelen. Voor de
optimalisatie van beeld en geluid is een Programma van
Eisen (PvE) opgesteld door een team van experts in de
kerk. Bouwcoördinator Bé Hagedoorn: ‘De aanbieding van
Schaapsound bleek het beste overeen te komen met ons
PvE. Ook sprak de keuze van de apparatuur en de prijs ons
het meeste aan. ’Voor de kerkzaal en overige zalen (Trias)
is een flexibel programmeerbare audioprocessor
toegepast waarmee het geluid in alle ruimtes goed
geregeld kan worden via een overzichtelijk touchscreen.

In 2017 is het besluit genomen in de protestantse
gemeente Meppel om op gebouwen te bezuinigen.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een ingrijpende
verbouwing van de Oude Kerk (1897), nu Kerkelijk
Centrum De Samenstroom.
De uitgangspunten bij het ontwerp waren: een
multifunctioneel gebruik, een hoge mate van comfort
(zitcomfort en temperatuur) en optimalisatie van beeld en
geluid. Verduurzaming was uiteraard een belangrijk

ADULLAMKERK BARNEVELD
In verband met de groei van de gemeente is de
Adullamkerk van de gereformeerde gemeente
Barneveld-Zuid eind 2021 verbouwd. Sinds het
ontstaan van de gemeente in 2009 is het
ledenaantal verdubbeld naar 2050 waardoor
er een tekort aan zitplaatsen ontstond.
Met de bouw van een nieuwe galerij is het aantal
zitplaatsen met 560 toegenomen naar een kleine 2000

De oorspronkelijke geluidsinstallatie is met de verbouwing
ook compleet vernieuwd. Met 2000 zitplaatsen en een
fors bouwkundig volume is de Adullamkerk ook een
enorme akoestische uitdaging. Om er zeker van te zijn
dat na de verbouwing de spraakverstaanbaarheid, het
orgel en de samenzang optimaal tot hun recht komen,
is het GeluidBuro gevraagd om een Plan van Eisen op
te stellen voor de akoestiek en de geluidsinstallatie.
Schaapsound heeft de opdracht gekregen voor de
realisatie van de nieuwe geluidsinstallatie. In basis
wordt met twee digitaal gestuurde luidspreker
kolommen van elk ruim 4 meter een goede spraak
verstaanbaarheid gerealiseerd op alle zitplaatsen
(inclusief de 560 zitplaatsen op de nieuwe galerij).
De microfoons worden vanaf de kostersplek of
kantoor via een overzichtelijk touchscreen bediend.
Alle microfoons en luidsprekers in de kerkzaal en de
overige zalen worden via een geavanceerde digitale
audioprocessor bestuurd. Via het touchscreen kan de
installatie met een druk op de knop ingesteld worden
voor de zondagse erediensten of een doordeweekse
rouw of trouwdienst of vergadering in één van de vele
bijzalen.

Naast goed geluid voor spraak en muziek is er een
krachtige laserprojector met telelens geïnstalleerd
voor een heldere projectie op de wand met extra displays
voor zicht vanaf de galerijen. Voor de livestream zijn
meerdere bestuurbare camera’s geïnstalleerd in
combinatie met een fullHD videomixer. De video
installatie wordt bestuurd via de unieke Schaapsound
ESD software die al in bijna 400 kerken is toegepast.
In maart 2022 is het vernieuwde kerkgebouw
feestelijk in gebruikt genomen. Bé Hagedoorn: ‘Wij
zijn zeer tevreden met ons vernieuwde gebouw en
ook van onze bezoekers horen wij alleen maar
positieve reacties.’
- Redactionele bijdrage door Schaapsound. -
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305 zonnepanelen
op de nieuwe sjoel
De Amos gemeenschap (Amsterdam Modern Orthodoxe Sjoel) verbouwde
een voormalig bestuurskantoor om tot een prachtige, duurzame nieuwe
sjoel.
Tekst & beeld: Margot C. Berends

A

MOS zit nog maar net een

Eenzelfde deel als rechts van het

sanitair, pijpen, ventilatieroosters,

maand in hun nieuwe

midden zit, zat ook links. Die

alles lag na de sloop opgeslagen

gebouw, als rabbijn

linkerkant is afgesneden en met

in de parkeergarage. Niet alleen

Menachem Sebbag en projectmanager

dezelfde steensoort en goot afgewerkt.

oorspronkelijke materialen

doordat alle daken voorzien werden

geconditioneerde lucht (in de zomer

prettig is omdat je warmte en kou

Erwin Priem van Cerius Projects de ins

Op de begane grond links kwam

kregen een nieuwe kans. Ook

van zonnepanelen. Het zijn er 305 met

gekoeld, in de winter verwarmd)

tegenhoudt. Er is een sluis bij de

en outs ervan toelichten.

nieuwbouw, dat is de eigenlijke

de oorspronkelijke bouwers, de

een totaal vermogen van 62.000 Wp.

wordt met zeer lage snelheid de ruimte

entree en het glas is kogelwerend.

synagoge. Samen met de rest van

constructeur, de installatieadviseur,

Daarvan liggen er 180 op het dak van

ingeblazen. Al deze eigenschappen

Daarnaast zijn er allerlei onzichtbare

de benedenverdieping vormt die de

de werktuigbouwkundige installateur

de sjoel, in de vorm van dakpannen.

zorgen ervoor dat dit systeem Covid-

ingrepen.

Om te beginnen: de buitenkant.

sjoel, met een keuken, sanitair, een

en de bouwkundige aannemer

Er zijn slechts twee dakvlakken

technisch maximale bescherming

In 2008 werd het pand gebouwd

kantoor en een beveiligingsloge.

van destijds werkten mee aan de

zonder panelen, omdat die teveel in de

biedt.’

als bestuurskantoor van de ASKO

In de parkeerkelder is een ruimte

transformatie. Ook architect Max van

schaduw liggen. De benodigde koeling

(Amsterdamse Stichting voor

gemaakt voor de kindersjoel. De twee

Huut, al lang met pensioen, werd erbij

en warmte worden geleverd door

Veiligheid

Katholiek, Protestants-Christelijk en

etages worden verhuurd aan joodse

gehaald.

warmtepompen, die uit het zicht staan

De ondergrondse parkeergarage

verrichten en dientengevolge ook geen

Interconfessioneel Onderwijs).

organisaties.

De energiehuishouding is eveneens

in de technische ruimte op de derde

en de zolderverdieping hangen

elektriciteit in werking mogen zetten,

Nadat Amos het gebouw in 2020

Een deel van de muren zijn

milieuvriendelijk. Projectmanager

verdieping boven in het gebouw.

vol met installaties om dit alles te

zijn er allerlei aanpassingen in het

kocht, werd een gedeelte gesloopt.

opgebouwd uit Jerusalemstone, dat

Priem: “Het gebouw is ‘all electric’

bewerkstelligen. Het geheel is zo

pand.

uit Israël hiernaartoe is gehaald. De

en grotendeels zelfvoorzienend,

duurzaam mogelijk, waardoor de

Er hangt een ambachtelijke trekbel,

Er is vloerverwarming voor het

sjoel officieel een groen gebedshuis

die de elektrische bel op sabbat

basiscomfort en het nieuwe

genoemd mag worden. Daarmee is

vervangt. Het licht en andere

ventilatiesysteem voldoet aan de

het de eerste groene sjoel binnen

apparaten kunnen op vrijdag zó

laatste inzichten met betrekking tot

de organisatie GroeneKerken. Het

geprogrammeerd worden, dat ze op

Covid. Zo wordt 100 procent verse

bordje ‘Groene sjoel’ werd speciaal

sabbat automatisch aangaan. Om op

buitenlucht gebruikt.

vervaardigd en ligt al klaar om op de

sabbat de buitendeur te bedienen

Priem: “De hoeveelheid ventilatie

buitenmuur bevestigd te worden.

vanuit de beveiligingskamer, is een

wordt gestuurd op CO2. Er wordt

De duurzaamheid is niet het enige

trucje toegepast.

dus niet meer geventileerd dan

bijzondere van het gebouw. Omdat

Sebbag: “Er is een speciale knop,

noodzakelijk. Dat is energetisch

het een Joods gebedshuis is, zijn

afkomstig uit Israël. Daar zit een

voordelig. De wijze van ventileren

extra veiligheidseisen noodzakelijk.

vertrager op. We mogen wel elektra

heet ‘verdringingsventilatie’. De

De buitenmuren zijn dik, wat meteen

gebruiken, maar we mogen geen

Sloop en nieuwbouw

buitenmuur van de synagoge bestaat
uit massieve blokken, op bestaande
wanden is het als tegels verlijmd.
Sebbag: “Die steen geeft een warm en
herkenbaar gevoel en natuurlijk is er
de associatie met de Tempel.”

Hergebruik
Om duurzaam te bouwen, is zoveel
mogelijk materiaal uit het gesloopte
deel hergebruikt. Stenen, kozijnen,
Jerusalemstone

dakpannen, staal, hout, deuren,

“

“Het ventilatiesysteem biedt Covidtechnisch maximale
bescherming”

Ventilatie

Sabbat
Omdat volgens de Joodse wet
Joden op sabbat geen werk mogen
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De keuken met de vleeskostkant en de melkkostkant.
De zonnepanelen in de vorm van dakpannen.

De warmtepompen staan uit het zicht.

circuit maken of breken. Als je op

eisen. Er is een vleeskostkant en een

hier met hun hakken lopen hoor je geen

de knop drukt, maak je geen circuit,

melkkostkant. Alles is dubbel: twee

geklik. Bovendien krast dit materiaal

maar er begint iets te draaien. Met

aanrechten, twee gootstenen, twee

ook veel minder.”

een vertraging van een halve seconde

vaatwassers. “Het stripje dat de grens

ontstaat toch het contact. In Tel Aviv is

aangeeft tussen de twee aanrechten, is

Akoestiek

een universiteit die dit soort technische

het belangrijkste van de hele keuken”,

Omdat er op sabbat geen elektrische

snufjes uitvindt.’

vertelt Sebbag.

versterking gebruikt wordt, is de

Het hart van het gebouw is natuurlijk

akoestiek in de synagoge extra van

de gebedsruimte. Die moest warm en

belang. Het plafond en de hoeken

gezellig worden, aldus Sebbag. Niet

in de ruimte zorgen voor de juiste

statig, behalve dan het hoge gedeelte

weerkaatsing. Daarnaast is er een

boven de heilige ark waarin zich de

lambrisering met absorberend

Thorarollen bevinden. De ark en het

materiaal. Achter de houten latjes

houten spreekgestoelte komen uit

zit vilt (van gerecycled plastic) en

Israël, van een bedrijf dat meubels voor

daarachter nog extra isolatie.

gebedshuizen maakt, ook voor kerken.

Tien keer per jaar gaan bij grote feesten

Verder is gekozen voor tafels en

de vouwpanelen weg, waardoor de zaal

stoelen, niet voor kerkbankjes. “Tijdens

twee keer zo groot wordt. Door speciaal

de dienst schuiven de mensen de

gestuukt plafond en panelen met

stoelen om de tafels, waardoor het wat

microperforaties draagt het geluid tot in

Koosjer

“

Alles is dubbel: twee
aanrechten, twee
gootstenen, twee
vaatwassers

informeler wordt. De sfeer, de kleuren

de verste uithoeken.

Vol trots laat Sebbag de speciale

en de intimiteit zijn typerend voor

Sebbag is zeer tevreden over het

koelkast zien, waarop je een

wat je in Israël vindt: klein, knus en

resultaat: “Hoe we aan dit gebouw zijn

sabbatstand kunt instellen. Daarmee

uitnodigend. We wilden daarom ook

gekomen was een geschenk van de

blijft het lampje uit als je op sabbat de

geen marmeren of stenen vloer. Tapijt

Allerhoogste en hoe we aan Erwin

koelkastdeur opent.

is moeilijk schoon te houden. Daarom

Priem zijn gekomen was het tweede

Vanzelfsprekend is de keuken ook

kozen we voor hout, in dit geval een

geschenk.”

verder aangepast aan de Joodse

PVC visgraad van Tarkett. Als de dames

De speciale koelkast waarop je een sabbatsstand kunt invoeren.

AMOS-gemeenschap: www.amossjoel.nl
Jerusalem Stone: A. Grebelsky & Son, www.grebelsky.com
Zonnepanelen: Robisol, www.robisol.com
Akoestische lambrisering: WoodUpp Akupanel: www.woodupp.nl
Vloer: Tarkett, www.vloeren.projecten.tarkett.nl
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HylkemaErfgoed
Advies en Ontwerp

Kerken: trouw
aan hun missie én rendabel
Een duurzame toekomst
voor religieus erfgoed
Rianne Veenstra, predikante in Almere-Buiten
Restauratie Sint Augustinuskerk, Utrecht

Herbestemming | Restauratie | Ontwerp | Financiering | Beleid

Kerken focussen voor hun inkomsten te veel op de Kerkbalans. En zitten
met de handen in het haar als de opbrengsten dalen. Dat kan en moet
anders, vindt predikante Rianne Veenstra.
Tekst: Kees Posthumus

O

|

Beeld: Kerkmagazine

p 24 februari dit jaar schreef

rommelmarkten, bazars en verhuur

op een prachtige locatie in het hart

Veenstra, predikante in

van zalen.”

van een wereldstad. Hij kan daar van
alles, wat in Grijpskerk of Almere-

Almere-Buiten, een opinie-

bijdrage in dagblad Trouw. De

Hoe komt u tot deze invalshoek?

Buiten niet zomaar lukt. Maar zijn

prikkelende kop luidde: ‘De kerk moet

“Ik ben gecharmeerd van de boeken

gedachtegoed spreekt mij aan.

geld gaan verdienen’.

van Samuel Wells, voorganger van

Wells vat zijn werk samen in vier C’s:

Veenstra: “Die kop was van de

Saint Martin in the Fields. Dat is een

congregation, compassion, commerce

redactie, niet van mij. Dat neemt niet

Anglicaanse parochie op Trafalgar

en culture. In het Nederlands:

weg dat de kerk volgens mij te weinig

Square in Londen. Zijn kerk kent een

gemeenschap, compassie, commercie

ondernemend is, in de strikte zin

rijke muzikale traditie en hij werkt

en cultuur. Het gaat om de goede

van het woord. Binnen Colleges van
Kerkrentmeester wordt nog behoorlijk
klassiek gedacht, hoewel dat vanwege
de verslechterende financiële positie
verandert. Er moet anders worden
gedacht over de inkomsten. Er is
zoveel meer mogelijk dan financiering
vanuit de Actie Kerkbalans,

“

‘Waarom worden kerken
zodra ze verkocht zijn wel
winstgevend?’

mix. Wells onderneemt initiatieven
die de kerk geld opleveren, terwijl
hij trouw blijft aan de missie van de
kerk. Als kerken kunnen wij leren van
bedrijven als we proberen op andere
manieren inkomsten te verwerven.
Ik werkte hiervoor als geestelijk
verzorger in het Flevoziekenhuis
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in Almere, eerst in deeltijd, daarna

buurt, stad of dorp. Wells maakt de

opleiding bedrijfskunde is de vraag

eredienst. Alsof het kerk-zijn alleen

voltijds. In mijn laatste jaar als

kerk rendabel en zet haar tegelijk in

die de docent marketing steeds naar

daaruit bestaat, terwijl het kerk-zijn

geestelijk verzorger volgde ik

voor de gemeenschap. Op haar beurt

voren bracht. Als je een product aan

door de hele week heen zichtbaar en

een post-HBO-opleiding over

draagt de gemeenschap bij aan de

de man wilt brengen, op welke vraag

bedrijfskunde in de zorg. Daar kreeg

levendigheid van de kerk.

wil jij dan het antwoord zijn? Wij zijn

de gedachte die ik al langer had

Een kerk in Friesland begon een bed

geneigd om pasklare antwoorden te

woorden: een meer bedrijfsmatige

& breakfast, een prachtig voorbeeld

leveren op vragen die niemand stelt.

benadering van het kerkelijk leven.”

van anders denken. Uiting geven

Ga om te beginnen op zoek naar op

aan je gastvrijheid en tegelijk geld

welke vraag jij het antwoord kunt

verdienen voor je gemeente.”

zijn.”

“Precies. De kerk kent een

Intussen in Almere-Buiten.

Wat is uw antwoord?

verenigingsmodel. Leden van de

“Als kerk hebben we hier in Almere

“Dat krijgt als eerste vorm in

vereniging betalen mee aan het

geen oud geld, geen grond. Iedereen

diaconale presentie in onze wijk. Dat

kerkelijk gebeuren. Aangezien het

kwam overal vandaan naar Almere,

heeft te maken met compassie en

aantal leden daalt, is het logisch

dat inmiddels meer dan 230.000

raakt ook aan cultuur en vernieuwing

tastbaar kan zijn vanuit de locatie.

dat het aandeel vanuit Kerkbalans

mensen telt. Niemand nam een

van de geloofsgemeenschap.

Kerken hebben met hun gebouw een

afneemt. Dat leidt tot verkoop

stukje van de erfenis van hun kerk

Aanstaande zondag eten wij met een

geweldige uitgangspositie.

van gebouwen, inkrimping van de

in Friesland of Amsterdam mee. Wij

groep migranten, die al jaren in onze

In januari verzorgden wij samen

formatie. Waar volgens mij te weinig

hebben niks. Alles moet opgezet

kerk haar vieringen houdt. Onder

met het Leger des Heils en de

over nagedacht wordt, zijn andere

vanuit het niets, creatio ex nihilo.

hen zijn veel ongedocumenteerden.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt de

manieren om inkomsten te verwerven.

Ongelooflijk lastig.

Zo proberen we over en weer

kledinguitgifte voor nieuwe bewoners

Waarom worden kerken zodra ze

De kerk is je erfenis, het gebouw is je

verbindingen te leggen en vertrouwen

van het asielzoekerscentrum. Wij

verkocht zijn wel winstgevend en zijn

erfenis, met alles wat daarmee vanuit

te winnen. Hun verhalen hebben

hielpen meer dan 200 mensen

ze dat niet als ze nog in bezit zijn van

de traditie verweven is. Hoe wil je die

impact op ons, dat doet iets met onze

in de kleren. Een geweldig

een kerkelijke gemeente?

erfenis inzetten voor de toekomst?

gemeenschap. We leren een andere

samenwerkingsproject, waardoor

Het komt voor dat een kerk na

Wil je er goed op passen, zodat je

cultuur kennen.

we van betekenis werden voor onze

Ik kwam op het spoor van LSA

omgeving. Jezus zou trots op ons

Bewoners, een organisatie die helpt

zijn geweest dat we dit van de grond

bij buurtgericht ondernemen. Ik

hebben getild.”

Nu ligt de focus te zeer op Actie
Kerkbalans?

verkoop wordt bestemd voor
woningbouw. Waarom heeft de kerk
geen eigen investeringsmaatschappij,
die dat zelf op zich neemt? Die
woningen bouwt én ervoor zorgt
dat er een plaats blijft om samen
te komen. Die inkomsten haalt uit
verhuur van appartementen. Het
mankeert de kerk aan creatief denken,

“

Kerken hebben met hun
gebouw een geweldige
uitgangspositie

dat wel aanwezig is bij ondernemers

“

“Laat het
Dienstencentrum een
afdeling Ondernemen
starten”

volgde er laatst een workshop en
kwam daar toevallig een vrijgemaakte

Ziet u hierbij een taak voor de

collega tegen. Ook hij is vanuit een

landelijke kerken?

ondernemende geest op zoek naar

“Zeer zeker. De Protestantse Kerk

een manier om relevant te worden

denkt dat kerkvernieuwing vooral

voor de buurt, die ook inhoudelijk en

via pioniersplekken kan. Daarbij

financieel iets oplevert.”

kijkt de kerk heen over de kansen en

die nieuwe, winstgevende plannen

Saint Martin in the Fields op Trafalgar Square in Londen

kwaliteiten van een gewone gemeente

bedenken voor een gebouw.

U bent in eerste instantie dienaar van

zoals wij zijn. Het leek er op alsof de

aandacht om een andere, meer

Die vaardigheden aanleert om

Verhuur van zalen is ook nuttig

een gebouw kunt doorgeven aan een

het Woord, toch?

gewone gemeente was afgeschreven.

bedrijfsmatige benadering te

ondernemend te handelen. Nu heb ik

en winstgevend, maar het draagt te

volgende kerkelijke generatie die er

“Jawel, wij zijn van het Woord. Maar

Pioniersplekken krijgen geld,

ontwikkelen. Dat kun je niet alleen.

vaak het gevoel dat ik zelf het wiel

weinig bij aan de versterking van

misschien niet meer is? Of wil je het

het Woord zit in de daad verpakt.

begeleiding. Waarom krijgen gewone

Laat het Dienstencentrum een

moet uitvinden, een dominee op zoek

de financiële positie. En, belangrijk

gebouw nu al zichtbaar inzetten voor

Wil je het Woord levend houden,

gemeentes dat niet?

afdeling Ondernemen starten, die

naar alternatieven.”

punt, het staat dikwijls nauwelijks in

waartoe de kerk je oproept?

dan moet het zichtbaar zijn in je

Kijk, ik ben ingehuurd voor het

helpt om een bedrijfsplan te schrijven

dienst van de missie van de kerk in

Wat mij vooral bijbleef van de

daden. De kerk focust sterk op de

gewone werk. Het vraagt tijd en

en startkapitaal te organiseren.
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Online collecteren
• Vaste audiovisuele installaties
• Adviestraject voor kerken
• Cursussen voor Kerktechnici
Wij realiseren eenvoudig te bedienen audiovisuele
installaties voor Kerken.

Steeds meer mensen hebben steeds minder
contant geld bij zich. Dat vraagt om
veranderingen in de manier waarop kerken
collecteren. Kerk in Actie zette op een rijtje
wat de mogelijkheden zijn.

Cursusdata 2022
Videotechniek
28 september 2022
19:30-22:00 uur

Geluidstechniek
21 september en 5 oktober
19:30-22:00 uur
Meer informatie

Tekst: Kerkmagazine

rdj-av.nl/cursussen-voor-kerken
info@rdj-av.nl

Kryptonstraat 22
6718 WR Ede

0318-845 980

MOLENALLEE 5 - 7384 AM WILP / POSTERENK
TEL. 0571 - 26 20 07 - WWW.HEKKERS-SPIJKER.NL

info@rdj-av.nl
www.rdj-av.nl

Steeds minder contant geld én moeite

Er zijn veel apps die kerken kunnen

maken zij hun gift over. Via iDeal kom

om collectegeld te storten. Dat laatste

gebruiken om giften en collecten op

je in een beveiligde betaalomgeving.

kan bij steeds minder banken en de

te halen en te verwerken. Grofweg

kosten ervan nemen toe. Sommige

zijn er twee categorieën: apps die zich

kerken maken afspraken om
muntgeld te wisselen bij plaatselijke
middenstanders. Handig voor de kerk
en de ondernemer.

KerkBeamer proberen?
Vraag jouw gratis
account aan op
www.KerkBeamer.nl

Intussen versnelde de coronacrisis
de ontwikkeling naar digitaal
collecteren. Het stelde mensen die
thuis naar de kerkdienst keken

“

Het tikkie gaat van
kroeg naar kerk

collectes. Zo raakten kerkgangers snel

KerkBe
a

mer 2.0

Kerkpresentaties maken met KerkBeamer
Eenvoudige omgeving om presentaties te maken
Bijbelteksten, liederen en notenbalken
KerkTV-uitzendingen vormgeven en bedienen
Geschikt voor elke kerk; groot en klein

van collecteren geboden. Niet
iedereen heeft een smartphone en/
of kan er even goed mee overweg.
Daarom kunnen voorlopig een app
of QR-code het vermelden van een
bankrekeningnummer nooit vervangen.

Voor een specifieke collecte kunt

gewend aan digitaal geven en in veel

vooral richten op giften en apps met

u een ‘tikkie’ aanmaken. Tikkie is

gevallen stijgt hiermee de opbrengst.

een uitgebreider aanbod. Dat zijn de

een app van ABN AMRO waarmee

Er zijn vier manieren om digitaal te

zogenaamde community-apps. Die

je betaalverzoeken kunt sturen via

collecteren: via een app, met een QR-

bieden de mogelijkheden om agenda’s,

WhatsApp. Ooit adverteerde de bank

code, via een bankrekening of met een

preken, blogs, mededelingen te delen.

met de mogelijkheid om gemakkelijk

Tikkie.

Snel, gemakkelijk en leuk

Vooralsnog blijven hybride vormen

Via een Tikkie

in staat om geld te geven aan de

NIEUW

Via een bankrekening

Met QR-code

een rondje in café of restaurant af te
rekenen. Even zo gemakkelijk maakt

Via een app

De QR-code bestaat al jaren, maar

het Tikkie nu zijn entree in de kerk.

Collecteren via een app is eenvoudig.

kreeg extra bekendheid door de

Op een Tikkie kunt u een vast bedrag

Onderzoek wijst uit dat het meer

corona-check-app. Een QR-code kunt

aangeven of mensen zelf laten bepalen

oplevert dan de traditionele vorm van

u zelf maken met een zogenaamde

hoeveel geld ze overmaken.

collecteren. Er zijn diverse aanbieders,

QR-codegenerator. Daarna drukt u de

zoals Donkey Mobile, Givt, Chrch en

afbeelding af in de zondagsbrief of het

SKG Connect. In het volgende nummer

liturgieboekje. Of u toont de code op

Heeft u ervaring met digitale

van Kerkmagazine onderzoeken wij de

het beamerscherm.

vormen van collecteren? Deel ze

overeenkomsten, verschillen, voor- en

Het is even wennen: op het moment

met andere kerken en gemeenten

nadelen en kosten van de verschillende

van de collecte scannen de kerkgangers

via Kerkmagazine en mail naar

apps.

de code met de mobiele telefoon en

redactie@kerkmagazine.nl.
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Tiny Church
op de Floriade

Dit jaar vindt in Almere de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo
2022 plaats. Tussen tuinen, kassen en paviljoenen zijn ook de kerken
aanwezig, op kavel 27, met een Tiny Church, een beeldenexpositie en een
inhoudelijk programma.
Tekst: Kees Posthumus

| Beeld: Burret Olde / PKN

“De betrokkenheid van kerken bij de

centrum van spiritualiteit. Na afloop

van de Stichting Kerken op de Floriade.

Floriade startte lokaal. Een van de

van de Floriade is de kleine kerk te

Ter Veen: “Met onze inzending willen

thema’s van de Expo is de gezonde

koop.”

we de bezoekers laten genieten van de

stad, een gezonde plaats voor mensen

schoonheid van Gods schepping. Ook

om samen te leven. Daarbij gaat het

Fruitful City

over voedsel en landbouw, en ook over

Pieter ter Veen woont in Almere-Poort

de rol van christenen als het gaat om

mentale gezondheid en verbinding

en nam het initiatief voor de eerste

klimaat en duurzaamheid.”

in de samenleving. Het zou raar zijn,

Tiny Church, die in september 2020

De stichting regelde de financiering en

als er vervolgens niets te vinden was

haar deuren opende. Hij is voorzitter

de inrichting van de kerkelijke bijdrage

op het gebied van spiritualiteit.
De gezamenlijke kerken in Almere
zagen dat in en richtten een stichting
op: Kerken op de Floriade, met als
werknaam Fruitful City.”

Zonneboiler
Aan het woord is Lydia van Maurik.

“

vestigen wij hiermee de aandacht op

op de Floriade. Nu de Expo geopend
is, regelt Corrie Wassink gastvrouwen
en gastheren die de bezoekers welkom
heten. “Wij willen laten zien dat

Technologisch
harstikke hip

de kerk in Almere springlevend is,
groeit, bloeit en heel veelkleurig is.”
Frans Danenberg coördineert het
programma: “Wij daagden kerken en

Zij werkt bij het Kennisplatform
Duurzaamheid van de Protestantse
Kerk in Nederland. Van Maurik
ondersteunt de landelijke kerk en
plaatselijke gemeenten bij hun inzet
voor duurzaamheid.
“In Almere Poort stond al een Tiny
Church. Dat is een kleine, ronde kerk,
die met de zon mee draait, zodat
de zonnepanelen optimaal energie
opwekken. De kerk is onafhankelijk
van het lichtnet. Een zonneboiler zorgt
voor warm water en verwarming.
De materialen waarmee de kerk
werd gebouwd, zijn duurzaam en
recyclebaar. Technologisch hartstikke
hip. Op de Floriade staat nu een kopie
van deze kerk, als een symbool in het

De Tiny Church

De opening van de Tiny Church en de tuin door ds René de Reuver en zangeres Ysanne Gansekoele
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Drie van de twaalf kunstwerken uit de tuin die de vruchten van de Geest moeten verbeelden.

langzaam. Twee dagen per week

Kerken die grond verpachten aan

kun je er met je tienergroep een

boeren kunnen bijvoorbeeld een

jongerenprogramma volgen. Jongeren

rol spelen in de transitie naar een

zijn sterk betrokken bij vragen rond

duurzame landbouw. Zo kunnen ze

duurzaamheid en klimaatcrisis.

deel worden van de oplossing door

De Dorpskerken organiseren er

boeren te ondersteunen in wat ze

thematische gesprekken, bijvoorbeeld

nodig hebben voor deze transitie..

over kerk en landbouw. GroeneKerken

Dit kan de kerk geld opleveren en het

kunnen de plek gebruiken om elkaar

past bij de kerkelijke aandacht voor

te ontmoeten, voor een lezing of een

de gevolgen van de klimaatcrisis.. In

viering. De kerk is beschikbaar om

het programma op de Floriade gaan

bijeenkomsten te houden, denk aan

we in gesprek. We kijken technisch,

een debat, muziek of theater.”

juridisch en financieel naar de

De droom is dat de Tiny Church

mogelijkheden. Daarnaast, en van

op de Floriade de ontmoetingsplek

wezenlijk belang, gaan wij in gesprek

wordt voor iedereen die actief bezig

over de geloofsvragen en dilemma’s

is met geloof en duurzaamheid. Let

die eronder liggen.”

organisaties uit om hier iets te komen

kaars opsteken, het is een soort

op: om bij de kerk te komen moet je

presenteren over duurzaamheid en

kapel. Daar ligt ook materiaal dat

uiteraard een entreeticket voor de Expo

bezinning. Daar kun je individueel of

landelijk en plaatselijk ontwikkeld

aanschaffen. Voor groepen geldt een

als groep aan meedoen.”

is rond duurzaamheid en geloof.

korting.

Theoloog Kick Bras en de mensen van

Jong Protestant, GroeneKerken, de

het Friese Nijkleaster begeleiden de

Dorpskerkenbeweging en betrokken

Kerkbeheer

wandelingen.

lokale gemeenten is gevraagd hun

Een van de actuele thema’s die

Tiny Church, Floriade

kennis en inspiratie te delen met de

besproken wordt, gaat over de

Deze zomer is kavel 27 op de

bezoekers.”

leefbaarheid van het platteland en

Floriade Expo het brandpunt

de toekomst van de landbouw. Van

van geloof en duurzaamheid in

Maurik: “Daar is veel animo voor.

Nederland. U kunt er terecht voor

Wandelroutes
Fruitful City vroeg de landelijke
dienstenorganisatie van de PKN

Programma

om mee inhoud te geven aan hun

In de maanden dat de Floriade Expo

Wij gaan boeren en consumenten

inspiratie, bezinning en praktische

presentatie op de Floriade.

loopt, bieden de kerken diverse

met elkaar in gesprek brengen over

vragen over duurzaamheid. Het

Van Maurik: “Om het ronde houten

programma’s en evenementen aan in

onze relatie met voedsel, en welke

programma vindt u op de website:

kerkje heen is een labyrinth-achtige

en rond de Tiny Church.

rol je geloof daarbij speelt. Je kunt

www.fruitfulcity.nl

tuin aangelegd. In deze tuin, met

Van Maurik: “De agenda vult zich

kennismaken met concrete mooie

wilgenhouten heggen en kleine
hoekjes, staan twaalf kunstwerken,
die elk een vrucht van de Geest
verbeelden. Je kunt er drie
verschillende routes lopen, over
de kunstwerken, spiritualiteit of
duurzaamheid. De vragen die daar
bij horen leggen de verbinding
tussen duurzaamheid en de spirituele
vragen die daaronder liggen.
In de Tiny Church kunnen
mensen tot rust komen en een

“

Jongeren zijn sterk
betrokken bij vragen
rond duurzaamheid en
klimaatcrisis

projecten die werken, waar burgers en

De Floriade Expo loopt tot en met

boeren samenwerken en de kerk als

9 oktober en is dagelijks geopend

financier of aanjager kan functioneren.

van 10.00 tot 19.00 uur. Informatie:

Een thema dat mij boeit is duurzaam

www.floriade.com

grondbeheer: een spannend en actueel
thema. Je kunt grondbeheer zien
als een vorm van vermogensbeheer.
Maar je kunt ook nadenken hoe je
daarnaast of zelfs in plaats daarvan
grond kunt inzetten op een manier
die een positieve impuls geeft aan de
samenleving.

www.fruitfulcity.nl
www.floriade.com

Stoelen,
tafels,
2Select Fondsenwerving is er voor u met:

garderobes,

Advies en begeleiding in fondsenwerving
Kerkzaal,
vergaderruimtes
&
Projectplannen
schrijven
Consistorie
inrichting
AVG: van meelezen tot implementatie

podia en meer!

Vraag advies

Kantoormachines

aan dé

Kantoormachines

specialist

Kantoormachines

Kantoormachines

Kerkstoelen.nl

Kantoor projectinrichting

Kantoormachines

Kantoorartikelen

Kantoor projectinrichting

Facilitaire producten

Kantoor projectinrichting
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Coaching of training in fondsenwerving
Kantoormachines
Donateurs werven
Kantoor
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Netwerk van
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Kantoor projectinrichting
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Kantoorartikelen
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Visuele presentatiemiddelen

Publieksacties
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Subsidies
aanvragen
Facilitaire producten
Visuele presentatiemiddelen
Kantoorartikelen

Visuele presentatiemiddelen

Relatiegeschenken

Relatiegeschenken

Visuele presentatiemiddelen
Relatiegeschenken
Wilt u meer weten
of infomatie, kijk op:
Facilitaire
producten
I: www.2select.nl
E: contact@2select.nl

Visuele presentatiemiddelen

Facilitaire producten

Visuele presentatiemiddelen

Relatiegeschenken

Relatiegeschenken
Kantoormachines

Kantoor projectinrichting

Kantoorartikelen

Facilitaire producten

Visuele presentatiemiddelen

Tel. 0183 745353

Of neem direct contact met ons op.

Relatiegeschenken

www.hollanderopmaat.nl
06 53 993 990
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Energie voor Kerken:
óók uw adviseur in verduurzaming
 Kerkenvisie
Energie voor Kerken is meer
dan een inkoopcollectief.
We adviseren kerken bij
verduurzamingstrajecten.
Wilt u energieverbruik monitoren
en maatregelen nemen om
minder energie te verbruiken?
Hellemans Consultancy heeft
de afgelopen jaren veel kerken
concreet geholpen.







Breder gebruik
Herbestemming
Afstoot
Uitbreiding
Nieuwe locatie

 Ander kerkelijk gebruik

Meer weten?
Mail of bel Tom Peters via
evk@hellemansconsultancy.nl
of 06 - 82 91 53 49.

Energie voor Kerken is een initiatief van het CIO-K in samenwerking met energieadviesbureau
Hellemans Consultancy

Kampen | Rotterdam | 06 24491848 | info@kaader.nl | www.kaader.nl
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Vernieuwing alom op
de Kerkenbeurs 2022
Van technisch hoogstaande speakers tot damasten lakens volgens Joods
ontwerp; er was veel nieuws te ontdekken op de Kerkenbeurs 2022.
Midden Jacqueline Theeben, rechts Willeke Veenendaal

Tekst: Kees Posthumus

| Beeld: Tobias Huizing & Kerkmagazine

H

et kon gelukkig weer: een

een bereik van zeker 35 meter. Toen

met een visuele beperking.

daar kan ik niets mee. De CBB werkt

Digitale kapel

van een kruisbeeld van kunstenares

beurs waarop aanbieders

de speaker vijftien jaar geleden op

Veenendaal: “Wij staan hier vooral

momenteel aan een app in toegankelijk

Tegenover het CBB staat David van

Bertine Ketelaar. De twee raken in een

van producten en diensten

de markt kwam, introduceerden wij

om te laten zien dat we bestaan. Wij

ePub-formaat (een standaardformaat

Diepen, mede-eigenaar van Webheld.

diepgaand gesprek.

aan kerken hun klanten treffen. Op

hem op de kerkelijke markt. Wij lieten

zijn de enige organisatie die deze

voor e-boeken – red.), waar je onder

“Wij zin gespecialiseerd in het

Beverloo: “Wij zijn hier vooral voor

dinsdag 17 en woensdag 18 mei vond

hem testen door Het Geluidburo en

materialen maakt. Je zou denken dat

andere de liturgie van de zondag kunt

maken websites voor kerken. Wij

de gezelligheid en om te kijken

de Kerkenbeurs 2022 plaats in de Expo

inmiddels wordt hij in hun rapporten

iedere kerk van ons bestaan af weet.

invoeren en tijdens de kerkdienst lezen

spreken de taal van onze klanten.

naar nieuwe producten. Daar zijn

Houten. Op beide dagen kwamen er

vermeld als goede keuze. Je ziet hem

Niet dus. Vooral meer traditionele

met je braille-leesregel of in grootletter-

Speciaal voor kerken ontwikkelden

er veel van, onder andere allerlei

veel bezoekers over de vloer bij de 72

overal terug.”

kerken weten ons al jaren te vinden.

formaat op de iPad.”

wij functionaliteiten, zoals een

mogelijkheden om digitaal te

standhouders. Naast stands waren er

Maar het kan nog actueler. Kiers: “De

Maar heel Nederland, en zeker heel

CBB ontwikkelt volop nieuw materiaal.

donatieformulier, de import van

collecteren. Givt, bijvoorbeeld, met

workshops en seminars over diverse

Nexo ID 84 kan alles wat de Seeburg

kerkelijk Nederland, moet aan de slag

Veenendaal: “Kijk, dit is een hybride

vieringen, een digitale kapel, formulier

een zendertje in de collectezak. Ik

onderwerpen.

kan, maar dan nog beter, flexibeler

om kerken inclusiever te maken voor

Bijbel voor peuters, in grootletter en

voor misintenties. Inderdaad, wij zijn

weet zeker dat ik dat er bij ons niet

en tegen dezelfde prijs. Hiermee kan

mensen met een beperking.

daaronder braille. Met speciale printers

van huis uit katholieke maar kunnen

door krijg. Oudere mensen geven

Stap voorwaarts

elke kerk een grote stap voorwaarts

Elke kerkelijke gemeente heeft te

maken we er reliëftekeningen bij, die

de volle breedte van de kerk bedienen.

liever contant geld en ze hebben het

Bij binnenkomst is de eerste stand

maken.”

maken met mensen die minder goed

kun je voelen. Rechtsboven de pagina

In onze vormgeving spreken wij vooral

nog op zak.

links voor Smash AV. Siep Kiers showt

Vernieuwing van de geluidsinstallatie

kunnen zien, die geen boek meer vast

zit een stickertje. Als je daar deze pen

toekomstige kerkgangers aan. Wij

De apparatuur voor de uitzending van

er twee speakers, een gouwe ouwe en

wordt actueel wanneer het aantal

kunnen houden of dyslectisch zijn.

bij houdt, hoor je het verhaal. Zet je de

weten hoe jonge gelovigen het internet

onze kerkdienst op kerkdienstgemist

een splinternieuwe.

ingangen niet voldoende meer is,

Voor hen maken wij christelijke lectuur

pen op de reliëftekening, dan hoor je een

gebruiken en spelen daar op in. Een

is toe aan uitbreiding en onze

“Dit is de Seeburg GL, een kleine

bijvoorbeeld voor het uitversterken

toegankelijk: Bijbels, psalmboeken,

beeldbeschrijving. Deze boeken zijn voor

uitgebreide geschiedenis van de kerk

geluidsinstallatie is niet zo denderend.

speaker met een heel grote mond, die

van bands. Met hun drums, gitaren,

christelijke kerkbladen. Dat doen we in

iedereen leuk, inclusiever kan niet.”

en het gebouw? Niet uitnodigend. De

Wij maakten zojuist een afspraak

kan versterken tot en met bands. Hij

keyboards en zangeressen zijn veel

braille, groot-letter of gesproken vorm.”

Het boek wordt vertaald en zal in het

homepage moet aanspreken en duidelijk

met Backstage AV. Binnenkort komen

heeft een afstraling van 20 graden met

kanalen nodig.

Er zijn in Nederland 300.000

buitenland verschijnen.

maken wat je als geloofsgemeenschap

zij bij ons langs om onze wensen te

Kiers: “Daarnaast hebben heel wat

mensen met een visuele beperking,

wilt. Een tip? Zet bij voorkeur mensen

inventariseren.

kerken nog een installatie, die alleen

waarvan 75.000 blind, dyslectici niet

spraak versterkt en ongeschikt is voor

meegerekend.

Siep Kiers in de stand van Smash AV

muziek.”

Voelbaar boek

Webheld David van Diepen

op de homepage. Kies liever een foto
van een doopviering dan de voorkant
van je gebouw.”

“

Christelijke lectuur

Theebe: “Mijn kerk, de Berea-

Kapel Andijk

Naast Smash AV staan Willeke

gemeente in Ermelo, die sinds kort

Op de beurs lopen Jan Gorter en

Veenendaal en Jacqueline Theebe van

kerkt in de Maranathakerk in Ermelo,

Matthijs Beverloo, respectievelijk de

de Christelijke Blindenbibliotheek

is matig toegankelijk. Geen voelbare

koster en de technicus van De Kapel in

(CBB) uit Ermelo. CBB ontwikkelt

plattegrond, geen hulpmiddelen om

Andijk, protestants. Beiden schilderen

materiaal dat kerken helpt

toiletten of je zitplaats te vinden.

in hun vrije tijd en op de beurs

toegankelijker te worden voor mensen

Ook maken ze gebruik van de beamer,

raakt Gorter ontroerd door het zien

Wij zijn hier vooral
voor de gezelligheid
en om te kijken naar
nieuwe producten.
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Deze lampen hebben mondgeblazen
glas en er zitten stukjes zilver in, dat
geeft een toegevoegde waarde aan het
glas. Het kan in verschillende kleuren.
Belangrijk is dat er bij de kerkbanken
genoeg licht is. Kroonluchters
verlichten de hele kerk, behalve het
gedeelte waar je moet kunnen lezen.
Elke kerk is weer anders en vraagt om
een andere ophanging van de lampen.
Vaak moeten we voorzieningen maken
op de kerkzolder. Met LED is het niet

Midden Matthijs Beverloo, rechts Jan Gorter

nodig om de lampen te kunnen laten
zakken. De lampen gaan zo 20, 25 jaar
Net waren wij nog bij de stand van

á vier kerken per jaar. Door te

mee.

de CBB, echt interessant om hun

googlen op ‘kerkverlichting’ komen

Wij kunnen de kerken van begin tot

nieuwe materiaal te zien. Weleens van

mensen vanzelf op onze website

einde ontzorgen. Lichtplan, ontwerp

gehoord, maar grotendeels onbekend.

kerkverlichting.eu. Daarnaast is deze

en fabricage van de lampen, installatie.

Jan nam informatie mee voor zijn

beurs heel belangrijk voor ons. Dit is

Wij hebben enorm veel kennis en

zoon, die gehandicapt is.”

de enige beurs die wij doen, omdat we

ervaring in huis. Onze vader richtte het

er veel respons op krijgen.

bedrijf 56 jaar geleden op. Mijn zus doet

Licht zilver

Aanleiding voor nieuwe verlichting is

alle adviezen. Als zij in een kerk is, is zij

In de stand van BAVA Lights Concepts

vaak de wens om te verduurzamen.

vaak de enige die vraagt of ze op zolder

hangt een lamp die in kerken veel

Onlangs deden we de Jacobuskerk in

mag kijken. Zij maakt er foto’s van zodat

gebruikt wordt, vertelt mede-eigenaar

Renesse, een kerk uit 1500 waar nog

ik een idee heb van wat ons te wachten

Patrick van Baalen. Hij en zijn zuster

lampen uit de jaren ’50 hingen met 500

staat bij de installatie.”

Belinda vormen samen de directie van

watt gloeilamp er in. Dit vreet energie.

het bedrijf.

Wij maakten een nieuw lichtplan voor

Jewish Joy

“Wij verlichten particuliere woningen,

hen, nu hangt er 50 watt LED met

Een bijzonder verhaal komt tot slot van

hebben eindeloos gemaild, gezoomd

Over twee jaar is er opnieuw een

musea, kantoren, winkels en drie

indirecte verlichting van het plafond.

Sanny de Zoete, die prachtig damast

en gefacetimed. Karijn Otjes tekende

landelijke Kerkenbeurs. Volgend jaar

levert voor de tafel van avondmaal

het ontwerp. De Ierse weverij, waar

zijn er twee regionale beurzen in

en eucharistie. “Loop even mee!” De

ik al mijn damast laat weven, heeft

Noord- en Zuid-Nederland.

Zoete schijnt met een lampje over een

het geproduceerd. In het ontwerp zie

verticaal opgehangen stuk damast.

je onder andere vruchten van Israel,

Daarmee worden motieven zichtbaar,

zoals vijgen, olijven, gerst en tarwe.

die Joods aandoen. Dat klopt.

Ik borduurde zelf de Hebreeuwse

“Ik heb dit nieuwe damast ontwikkeld

letters op de bijbehorende brooddoek.

met een vrouw uit Israel, het ontwerp

Tweeëntwintig minuten na het

heet Jewish Joy. Het begon een aantal

verzenden van de nieuwsbrief waarin ik

jaar geleden met een mailtje van ene

Jewish Joy introduceerde was het eerste

Vicky Cohen. ‘Mevrouw, ik had mij

laken al verkocht. Er is nu een wachtrij.”

voorgenomen om na mijn pensioen

Ook de kerkelijke opdrachten liepen

tafellakens van linnen damast te laten

door in coronatijd. Zeven meter voor

maken voor mensen die de sabbat en

een kerk in Chicago, tien meter voor

de Joodse feestdagen vieren. Nu is

een kerk in Urk. Ook buiten de kerken

het zover: kunt u mij daarbij helpen?

wordt Sanny’s damast gebruikt.

Ik heb geen idee hoe ik dit moet

Twaalf meter voor het koninklijk huis,

Belinda van Baalen, BAVA Lights Concept

aanpakken’. Na een paar dagen zoeken

waar mijn damast op tafel ligt tijdens

op internet had zij mij gevonden.

staatsbanketten.”

Ik mailde terug: ja, dat kan ik! Wij

Brooddoek voor de gevlochten Challa, brood voor de Shabbat, geborduurd met de
Hebreeuwse tekst ‘vier de feestdagen’.
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Diaconaat dat
zichzelf bekostigt
Over vier jaar financiert de diaconale presentieplek Assen Bloeit
zichzelf. De ambitieuze sociaal-maatschappelijke doelstellingen
worden geschraagd door een uitgekiend financieel-economisch plan.
Tekst & beeld: Dick Vos

“D

it gebouw moet een

genummerd zijn, maar namen kregen

“Ik probeer steeds structuren te

plek worden waar

als Bloemenkamer en Vogelkamer.

ontwikkelen die mensen met elkaar

mensen zich thuis

De stichting Assen Bloeit bouwt hier

in verbinding brengen en waardoor

kunnen voelen. Jezus zei ook niet:

een plek, die tot doel heeft kwetsbare

mensen weer hoop krijgen. Ik

kom maar in mijn kantoor”, legt

mensen tot bloeit te laten komen en

vroeg me af of dat zou kunnen via

Rudolf Setz uit. Daarom verdwenen

de sociale samenhang in de wijk te

een plek in de wijk waar iedereen

klusteam. En als mensen ideeën voor

de formica tafels uit de zalen van

verbeteren, via diverse activiteiten.

naartoe kan. Er is eenzaamheid en

nieuwe activiteiten hebben, spelen

lang niet alle mensen hebben een

we daar ook op in. Mensen groeien

netwerk waarin ze meedoen. Toen dit

van zinvol bezig zijn en daar zullen

kerkgebouw De Open Hof in Assen-

“

andere organisaties opleveren.
De inkomsten uit verhuur van de
verschillende ruimten voor incidentele

Oost. Zij maakten plaats voor

Tevoorschijn regisseren

teakhouten tafels en bankstellen van

Rudolf Setz stond eerder aan de wieg

gebouw beschikbaar kwam, zag ik

ze andere wijkgenoten bij willen

Marktplaats.

van onder meer Present Nederland en

mogelijkheden.”

betrekken.”

Planten, kunst en andere accessoires

Nederland Zoekt. Hij is initiatiefnemer

Aan het initiatief ligt een christelijke

Uitgaan van wat voorhanden is, dat is

geven een passend karakter aan

en algemeen coördinator van Assen

motivatie ten grondslag. Tegelijk kan

de basis van de Amerikaanse ABCD-

de nevenruimten die niet langer

Bloeit.

het de kerk in deze tijd nieuwe hoop

methode – Asset Based Community

en nieuw elan geven. “Kerken denken

Development – van Cormac Russell.

vaak vanuit de eigen leden. Er worden

Daarnaast is het gedachtegoed van

“Er zullen hier maaltijden geserveerd

activiteiten bedacht en daar worden

Samuel Wells inspiratiebron. Wells

gaan worden met enige marge”, vertelt

dan mensen voor gezocht. Dat wordt

ontwikkelde in Saint Martin in-the-

getild. Gaandeweg moeten steeds

Rudolf. “We zullen de producten die

op veel plekken steeds lastiger.

Fields, hartje Londen, een organisatie

meer inkomsten uit diverse bronnen

mensen hier maken gaan verkopen en

Zodra je denkt vanuit de wijk is

die sociale projecten ontwikkelt en die

gegenereerd worden. Uiteindelijk moet

voor workshops of andere activiteiten

er ineens veel meer potentieel aan

tegelijk zichzelf financiert.

de doorgaande exploitatie gefinancierd

moeten de deelnemers iets betalen.

worden uit vaste bronnen. Fondsen

Mogelijk gaan we het pay what you

Bart Kragt (l) en Rudolf Setz

vrijwilligers, ideeën en verlangens.

“Dit is wat het kost,
betaal wat je kunt en
wilt.”

bijeenkomsten – al dan niet met
catering – komen ten goede aan de
sociaal-maatschappelijke activiteiten
van Assen Bloeit. Inkomsten genereren
is geen doel, maar middel.

De tijd is rijp

Wij starten bij wat mensen willen, bij

Financiering

zullen dan alleen nog gezocht worden

want-concept toepassen. We zeggen

wat zíj aan mogelijkheden hebben, en

In 2025 moet Assen Bloeit, dat naast

voor innovatie.

dan: dit is wat het kost, maar betaal

willen dat ‘tevoorschijn regisseren’.”

vele vrijwilligers werkt met bijna

De aankoop van kerkgebouw De Open

wat je kunt en wilt. Mensen die iets

drie fulltime formatie aan betaalde

Hof, ondergebracht in een aparte

meer betalen steunen het initiatief en

ABCD-methode

krachten, financieel op eigen benen

stichting, is voor de helft gefinancierd

er ontstaat tegelijk ruimte voor mensen

Dat het werkt, bewijst het feit dat

staan. De eerste jaren is er steun van

door de Stichting Kerkelijk Geldbeheer

misschien maar één of twee euro

welzijnswerkers in Assen inmiddels

Kerk in Actie en de diaconie van de

(SKG). De rest is afkomstig uit

kunnen betalen voor een maaltijd.”

mensen naar Assen Bloeit verwijzen.”

Protestantse Kerk Assen, waarmee

leningen van particulieren. Aflossing,

Het is even anders denken dan kerken

Setz: “Wij gaan het gesprek met hen

het initiatief geldt als diaconale

rente, verzekeringen, energie en groot

gewend zijn, erkent facilitair manager

aan en afhankelijk van wat ze willen

presentieplek. Met hulp van onder

onderhoud worden bekostigd uit de

Bart Kragt. “Eenvoudig is het niet,

en kunnen krijgen ze een plek in

meer het Oranjefonds en het VSBfonds

inkomsten die structurele verhuur aan

maar ik denk dat de tijd er rijp voor

het kookteam, het tuinteam of het

wordt het verder van de grond

drie kerkgenootschappen en een paar

is en voorbeelden elders laten zien
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dat het kan. Bedenk hierbij dat visie

de gemeente dan, waardoor ruimte

middel van verhuur, catering, verkoop,

voorafgaat aan het economisch model.

ontstaat om financieel bij te dragen

begeleiding en vaste subsidies, dan

Zonder visie ben je overgeleverd aan

aan een ‘voorliggende voorziening’ als

kun je door met het verwerkelijken

de boekhouders.”

Assen Bloeit. Totdat dat duidelijk is,

van je droom.”

Club van Honderd
Assen Bloeit werkt samen met
Cosis, een instelling die mensen met
een psychische of verstandelijke
beperking begeleidt.
“Samen willen we hier een plek
ontwikkelen waar hun cliënten
een kop koffie kunnen drinken en
vrijwilliger kunnen zijn zonder
dat het ‘dagbesteding’ heet”,
vertelt Rudolf. “Cosis stelt hiervoor
Foto Frank Hanswijk

impressie zuidwestkapel
Stevenskerk Nijmegen

krijgen we waarschijnlijk een bijdrage
van het Preventiefonds Assen.”

“

“Zonder visie ben je
overgeleverd aan de
boekhouders”

Prijs
Voor kerkgenootschappen die
hun gebouw vrij hebben, is het
ongetwijfeld makkelijker om er
sociaal-maatschappelijke functies te
ontwikkelen en betrokkenheid bij de
directe omgeving vorm te geven, weet
Bart.
“Maar hun activiteiten kunnen ze op
een vergelijkbare manier financieren.”
De prijs is misschien dat het niet

de komende twee jaar 1,0 fte

langer vanzelfsprekend is dat je eigen

beschikbaar, een periode waarin

ruimten altijd beschikbaar zijn voor je

we zullen onderzoeken hoe we dit

Onderdeel van het financiële model

eigen activiteiten. Je moet beter gaan

initiatief langdurig gefinancierd

is ook dat er een Club van Honderd

plannen. Intensiever gebruik betekent

kunnen krijgen.

opgezet wordt. Een groep mensen die

ook dat je de vertrouwde ruimten

Door voorzieningen als deze

maandelijks € 8,33 betalen en die als

soms wat anders aantreft dan dat je ze

zullen mensen weer betekenisvol

vrienden van Assen Bloeit één keer per

een week geleden achterliet.”

gaan participeren in een netwerk,

jaar met twee personen mogen komen

perspectief krijgen en tot bloei

eten.

komen. Met Cosis en de burgerlijke

“Het is belangrijk om snel te werken

gemeente gaan we daarom ook

aan financiering voor de lange

bekijken in hoeverre we bijdragen

termijn”, benadrukt Rudolf.

aan het voorkomen of verminderen

“Als het lukt een economische

van Wmo-indicaties. Daarop bespaart

motor op gang te brengen door

www.assenbloeit.nl

Kerkenbeheer actueel
Migrantenkerken en
leegstand

VOOR
ZUIVER BEELD
EN GELUID
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3,3 miljoen voor klinkend
erfgoed

Duurzaamheidsprijs
monumenten

Uit onderzoek onder 225 migrantenkerken

Voor alles dat geluid maakt en erfgoed

Duurzaamheid is het thema van Open

blijkt dat een kwart van alle

is, komt ruim 3 miljoen euro subsidie

Monumentendag (OMD) 2022. Ter

migrantenkerken op zoek is naar andere

beschikbaar. Dat is meer dan de bedoeling

gelegenheid daarvan komt er een prijs voor

huisvesting. Bij de Evangelische

was, een typisch geval van ‘foutje bedankt’.

een monument dat een toonbeeld is van
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Het onderzoek werd uitgevoerd door

Tot 1 september 2021 was het mogelijk

Dit is een initiatief van de Rijksdienst

Kaski, onderzoekscentrum voor Religie

een subsidieaanvraag in te dienen voor de

voor Cultureel Erfgoed samen met het

en Samenleving, in opdracht van de

restauratie van klinkende onderdelen van

Nationaal Restauratiefonds en Nederland

Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed

rijksmonumenten. Er kwamen 46 aanvragen

Monumentenland. De prijs heet OMD Groene

en in samenwerking met SKIN, de

binnen, waarvan er 36 zijn gehonoreerd.

Sleutel. Een verduurzaamd monument kan

koepelorganisaties voor migrantenkerken in

Op 1 september bleek dat er meer aanvragen

bijvoorbeeld een toonbeeld zijn vanwege de

Nederland.

waren ingediend dan het beschikbare

gebruikte technieken of een voorbeeldige

Uit het onderzoek blijkt ook dat het vinden

budget van € 2.425.000. Vervolgens bleek

samenwerking tussen eigenaar, gemeente,

van huisvesting, bijvoorbeeld in een

er ten aanzien van de verdelingsregels (in

architect en aannemer. Het belangrijkste

(voormalig) kerkgebouw, niet eenvoudig

welke volgorde wordt subsidie verleend bij

is dat het monument een inspiratie is

is. Enerzijds komt dit doordat traditionele

overvraag) een inconsistentie te zijn tussen

voor andere monumenteigenaren en

gebedshuizen lang niet altijd passend zijn.

artikeltekst en toelichting. Een prachtige

erfgoedprofessionals.

Veel migrantenkerken willen namelijk buiten

bureaucratisch omschrijving dat er iets was

Uit de inzendingen worden drie finalisten

de vieringen om in het gebouw activiteiten

misgegaan.

gekozen door een driekoppige jury, bestaande

organiseren zoals onderwijs, kinderopvang,

Als gevolg daarvan bleek het noodzakelijk

uit Susan Lammers, directeur Rijksdienst

festivals of lezingen. Daarvoor zijn klassieke

om alle aanvragen vanaf de eerste dag

voor het Cultureel Erfgoed, Kees-Jan

kerkgebouwen vaak minder geschikt.

gelijk te behandelen. Om dit mogelijk te

Dosker, directeur Nationaal Restauratiefonds

Anderzijds speelt ook mee dat er soms

maken is besloten het budget op te hogen

en Harald de Boer, directeur Nederland

sprake is van onbekendheid en soms

tot 3,3 miljoen. De subsidie bedraagt 30%

Monumentenland.

zelfs van gebrek aan vertrouwen van de

van de subsidiabele kosten. Monumenten

Vervolgens wordt middels een poll op

eigenaren/verhuurders ten opzichte van

die gehonoreerd werden zijn onder andere

erfgoedstem.nl aan het publiek om een

migrantenkerken.

het orgel van de Grote kerk te Breda, de

voorkeur gevraagd. Erfgoedprofessionals

Lebuïnuskerk te Deventer en het Vollebregt-

doen hetzelfde tijdens een expertmeeting

orgel van de Protestantse gemeente te

op het openingsevent van de Open

Wissekerke.

Monumentendag op 8 september.

Een volledig overzicht staat op de website

’s Avonds wordt de uiteindelijke

van de Rijksdienst voor het Cultureel

winnaar bekend gemaakt. Deze krijgt

Erfgoed.

tijdens de feestelijke opening van Open

09-08-2021 11:52
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Monumentendag 2022 de OMD Groene
Sleutel uitgereikt: een beeldje dat speciaal
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voor deze gelegenheid wordt gemaakt.

✆ 0172 43 35 14
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Giftenaftrek via app

Twaalf meter lange pijp

Koffiecafé in kerk

Geruststellende mededeling voor kerken

Het gloednieuwe bezoekerscentrum van

De Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt

die willen overstappen naar een collecte-

de kerk op de terp van Hegebeintum toont

Ontvangenkerk in Evertsoord maakt

app: ook giften aan ANBI’s en de kerkelijke

archeologische schatten uit 12.000 jaar

een doorstart, als koffiecafé gerund door

gemeente via zo’n app zijn aftrekbaar voor

geschiedenis.’.

vrouwelijke gedetineerden.

Zoals bekend geldt de giftenaftrek vanaf 1

In 2015 werd er twee maal geboord in de

Hier werken vrouwen uit de Penitentiaire

procent van het inkomen tot een maximum

terp van Hegebeintum. Het leidde tot een

Inrichting (PI) Ter Peel aan hun re-integratie

van 10 procent van het inkomen. Een

twaalf meter lange pijp met een diameter

in de maatschappij. De kerk ligt pal naast

belangrijke voorwaarde om gebruik te maken

van 10 centimeter. In de zes jaar daarna

een vrouwengevangenis en stond al jaren

van de giftenaftrek is dat schriftelijk kan

bogen deskundigen zich over de inhoud

op de lijst om gesloten te worden. Zij werd

worden aangetoond dat de gift daadwerkelijk

ervan. En ze hadden geluk. Zij troffen er de

steeds minder gebruikt. Twee jaar geleden

is overgemaakt aan de ANBI-organisatie.

resten van een sloot aan, een aslaag van een

nam deken Wilson Varela als nieuwe pastoor

Dat is geen probleem wanneer een gever de

kookvuur, vloeren van een huis en resten van

ook deze kerk onder zijn hoede. Met de

gift rechtstreeks overmaakt aan de ANBI. En

aardewerk.

parochianen besprak hij een mogelijke

evenmin wanneer collectebonnen of munten

De aanleiding om in de terp van

sluiting. Sinds 2020 was er enkel nog af en

via de bankrekening worden voldaan.

Hegebeintum te boren, was het feit dat de

toe een doopsel, begrafenis of huwelijk in de

Maar hoe werkt dat bij de populair geworden

kerk die erop staat en wordt beheerd door

kerk.

collecteapps? Daarbij wordt de gift niet

Stichting Alde Fryske Tsjerken, op instorten

Alles leek verloren, totdat Varela hoorde dat

rechtstreeks op de rekening van de ANBI,

stond. De kerk móest worden gestut en

PI Ter Peel plannen had voor het sociale

maar op een rekening van de aanbieder

het idee was om hem op een soort grote

project. Hij stelde een middenweg voor: Ter

van de app wordt geboekt. Die boekt het

betonnen tafel te plaatsen. Een tafel met

Peel kan de kerk gebruiken voor het project

vervolgens door op de ANBI rekening van

poten die 13 meter de grond in zouden gaan.

en de parochie kan er op verzoek van de

de kerk al dan niet onder inhouding van de

Helemaal tot aan de onderste zandlaag,

parochianen af en toe een viering houden.

administratiekosten.

dwars door de terp heen. Vooraf werd

Aldus geschiedde.

Is dit ook toegestaan? Inderdaad, ook dit

archeologisch onderzoek gedaan omdat

Een van de voorwaarden voor de

wordt door de fiscus geaccepteerd als een

duidelijk was dat de ingreep schade zou doen

samenwerking was dat het priesterkoor,

aftrekbare gift voor de inkomstenbelasting.

aan de terp.

altaar en tabernakel uitsluitend voor de

Wel is het noodzakelijk dat de gever via zijn

Johan van Gent, adviseur van de elf

liturgie gebruikt mogen worden. “Een

afschrift kan aantonen wie de begunstigde

archeologische steunpunten in Friesland,

mooi compromis”, aldus de priester, “ik

van de gift is.

werd door Stichting Terp Hegebeintum

ben heel blij met dit resultaat. Dit kan een

aangewezen om samen met een ontwerper

voorbeeld zijn van een middenweg om

Hoekman is uw leverancier van tafels en stoelen
voor kerk, vergaderzaal of consistorie.

en vormgever aan de expositie van de

kerken te behouden en af en toe te gebruiken

vondsten gestalte te geven. De tentoonstelling

voor activiteiten die passend zijn voor een

Maak een vrijblijvende afspraak bij u op locatie.
U kunt dan kennismaken met onze
kwaliteit en jarenlange ervaring.

in het bezoekerscentrum van de terp van

kerkgebouw.”

Partner van kerken

Onze stichtingen bieden een brede waaier aan
dienstverlening aan christelijke kerken op het gebied
van financiën en vastgoed. Daarnaast geven wij
advies bij kerkgebouwgerelateerde vragen. Wij bieden
maatwerk, zonder winstoogmerk en met veel kennis
en ervaring over de specifieke context waarin kerken
werkzaam zijn. Wij staan naast de kerken, omdat we
vanuit onze christelijke inspiratie werken.
Wat kunnen wij voor u betekenen?

de inkomstenbelasting.

www.SilasGroep.nl
033 - 467 10 12

/ 033 - 467 10 10

HOE BEREIKT U KERKEN?
Lift mee op het succes van Kerkmagazine!
De advertenties worden zeer goed bekeken
door de lezers. Dat blijkt ook uit de zeer
trouwe groep adverteerders in Kerkmagazine.
De advertentieverkoop is in handen van
ER-Communicatie.
Ed en Sonja Rothuis adviseren u graag!

0314 334 960

info@er-communicatie.nl

06 2702 8877

www.er-communicatie.nl

g
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Neder

Noordzandstraat 34 | 4401 CG Yerseke | T 0113 572907
M 06 53154711 | E info@piethoekman.nl | www.piethoekman.nl

Hegebeintum is de komende jaren nog te
zien.

www.kerkrentmeester.nl

Stichting Alde Fryske Tsjerken

Katholiek Nieuwsblad

Bedrijfsnieuws
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Backstage AV in Harderwijk

Schaapsound in Meppel

Onlangs vernieuwde Backstage AV de installaties in

ingehangen en afgesteld. Daarnaast is de gehele keten gedigi-

Op zondag 20 maart nam de Protestantse Gemeente

Kerkelijk centrum De Regenboog in Harderwijk.

taliseerd. Dat houdt in dat er een Allen&Heath SQ-6 digitale

Meppel haar nieuwe kerkgebouw ‘De Samenstroom’

mengtafel is geleverd die digitaal door middel van Dante in

feestelijk in gebruik.

Het gebouw biedt plaats aan twee wijkgemeenten: de

verbinding staat met de Allen&Heath AHM-64 audio-pro-

protestantse wijkgemeente De Regenboog en de Hervormde

cessor. Door deze apparaten in de juiste presets samen te

Het honderd jaar oude kerkgebouw werd in de maanden

wijkgemeente de Regenboog. Doordeweeks is het een plaats

laten werken, ontstaan er in de kerk verschillende scenario’s.

daarvoor compleet gerenoveerd. De kerkzaal, hal en bijzalen

van ontmoeting en vinden er congressen en seminars plaats.

Zo kan er in iedere vorm en grootte van samenkomst een

zijn vernieuwd en de voorzieningen aangepast naar de hui-

eenvoudige bediening worden gecreëerd voor kosters, be-

dige wensen en gebruiksmogelijkheden.

Na 10 jaar liepen de gebruikers tegen de grenzen van de

heerders en geluidsmensen.

audio-installatie aan, die voor het grootste deel nog analoog

Schaapsound kreeg opdracht voor de uitgebreide audiovisu-

was. De storingsgevoeligheid nam toe, het mengpaneel

Het gebruiksgemak en de flexibiliteit van de installatie

ele installatie en IT-infrastructuur in de kerkzaal en overige

bereikte de grenzen van de capaciteit, het regelen van kerkte-

werden vergroot. Dat leidt tot afname van de druk op vrijwil-

zalen. De krachtige line-array luidsprekers in RAL kleur en

levisie werd lastig.

ligers. Op zondagen volgen de verschillende diensten elkaar

subwoofers in het podium staan garant voor een indrukwek-

Dankzij veel beschikbare technische kennis kon De Regen-

snel op. Tijdens een dienstwissel is er gemiddeld 30 tot 45

kende weergave van spraak en muziek, terwijl ze onopval-

boog voor de nieuwe installatie een doortimmerd concept-

minuten de tijd om een volledige band te wisselen en in te

lend mooi integreren in het klassieke kerkinterieur.

ontwerp maken. Uit de offerteaanvraag rolde Backstage AV

regelen. Dat zorgt voor stress. Door het aanpassen van de in-

als gunstigste partner.

stallatie is nu minder tijd nodig voor het inregelen, waardoor

Projectie op de speciale aandachtswand achter het podium

de druk op deze momenten afnam.

wordt gedaan vanaf de galerij achterin de kerkzaal met een

In de kerkzaal werden de bestaande luidsprekerposities

krachtige laserprojector. Met behulp van drie bestuurbare

kritisch bekeken waar nodig aangepast. Ze werden opnieuw

full-hd camera’s worden de diensten via internet uitgezon-

www.backstageav.nl

den. Niet alleen het gebouw maar ook de technische installaties zijn weer helemaal bij de tijd.
Vanaf nu zijn de Oude Kerk en het kerkelijk centrum Trias
als De Samenstroom multifunctionele gebouwen met een
‘hoge mate van zitcomfort en een aangename binnentemperatuur’. In de kerkzaal werd vloerverwarming aangelegd.

www.schaapsound.nl

Hekkers & van ’t Spijker Hofleverancier
Antiekrestaurateur en meubelmakerijg Hekkers & Van ’t

Het 100-jarig bestaan van het bedrijf was de aanleiding voor

Spijker mag zich voortaan Hofleverancier noemen. Het

de aanvraag. U las erover in het vorige Kerkmagazine. Een

bedrijf bestaat 100 jaar.

rijke historie en een goede reputatie deden de rest.

Rookmelders verplicht

De Koning kan het recht tot het voeren van het Koninklijk
Op 18 maart reikte de burgemeester van Voorst, Paula

Wapen met de toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking Hof-

Silas Groep, partner van kerken, meldt dat vanaf 1 juli

stroomnet of onderling verbonden te zijn, hoewel dat wel

Jorritsma-Verkade, de oorkonde en het daarbij behorende

leverancier” toekennen aan kleine en middelgrote onderne-

rookmelders verplicht worden op elke bouwlaag van een

de grootste veiligheidswinst oplevert. Ook eenvoudige

predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ uit aan

mingen die een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio

woning.

rookmelders met een batterij volstaan.

de eigenaren, Robin Willemsen en René Westerveld. Na de

en daarnaast minimaal honderd jaar bestaan. De bestuurders

toespraak van de burgemeester werd het wapenschild ont-

van het bedrijf moeten van onbesproken gedrag zijn evenals

Per 1 juli 2022 treedt er een wijziging op in het Bouwbe-

norm en moeten een CE-keurmerk te hebben. Het onder-

huld, dat straks een mooie plek krijgt aan de gevel van het

de onderneming zelf. Ook moet de ontstaansgeschiedenis

sluit, die gevolgen kan hebben voor de woningen die de

houd aan de rookmelders is een verantwoordelijkheid van

bedrijfspand in Posterenk, een buurtschap bij Voorst.

van het bedrijf duidelijk zijn.

kerk in eigendom heeft of verhuurt. Dit betreft ook de

de verhuurder, als onderdeel van de specifieke zorgplicht

pastorie of kosterswoning.

ten aanzien van de bouwwerkinstallatie. Over klein onder-

Vanaf genoemde datum is het verplicht dat er in iedere

houd kunt u met huurders onderling afspraken maken.

De rookmelders dienen te voldoen aan de NEN-EN-14606

bestaande woning rookmelders aanwezig zijn. Dit betekent

www.hekkers-spijker.nl

dat op elke bouwlaag met verblijfruimtes ten minste één
rookmelder aanwezig moet zijn. In bestaande woningen
hoeven deze melders niet aangesloten te zijn op het

www.silasgroep.nl

Kerk met een verhaal
De Jong
uw specialist in
kerkinrichting
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Het klokje van
Johanna
Bezoekt u komende zomer Hilvarenbeek?
Strijk dan neer op het terras tegenover de
kerk en blijf tot 1 minuut over negen ’s
avonds. En luister naar het Johannaklokje in
de toren van de Sint Petruskerk.
Tekst: Kerkmagazine

Fonteinkerk
Dokkum
Bocksmeulen 35, Dokkum
T 0519 - 57 19 67
www.dejongkantoormeubilair.nl

NDI|HX PTZ CAMERA
GLOEDNIEUWE CAMERA VAN DATAVIDEO
Onze meest kosteneffectieve PTZ camera is
de PTC-140 en is leverbaar in verschillende
versies, onder andere met NDI|HX.
NDI|HX is een royalty vrije standaard die het
mogelijk maakt IP video en camera control
over een LAN netwerk te distribueren.
PTC-140NDI is compatibel met alle software
die NDI|HX ondersteunt.
PTC-140NDI is direct beschikbaar. Kijk op
onze website voor verkooppunten.

€ 1455,-

Exclusief BTW en verzendkosten

Meer informatie op www.datavideo.com

Wij schrijven 1390 en hertogin Johanna

krijgen de toenmalige bewoners van de

Rondleidingen

van Brabant reist per koets van haar

boerderij een heuglijk bericht. Als dank

De Sint-Petruskerk is nu de parochiekerk

kasteel in Turnhout naar Den Bosch. De

voor hun hulp schenkt de hertogin hun

van de R.K. Parochie H. Norbertus.

route leidt langs het gehucht Abcoven

de hele Donk, een veengebied van 64

Piet van Hees regelt rondleidingen voor

bij Goirle. Daar komt haar koets, bij

hectaren groot. Vanaf die dag laten zij

groepen die de kerk willen bezoeken.

invallende duisternis, vast te zitten

elk jaar op kerstavond een mis opdragen

“Vanaf half juni tot eind september is de

in het moeras van het Donkven. De

voor het welzijn van de hertogin en haar

kerk elke middag open van twee tot vier

bewoners van Abcoven kijken even de

nakomelingen.

uur ‘s middags, behalve op maandag.

andere kant op. Misschien zijn ze nog

Daarnaast schenkt Johanna een klokje

Je kunt dan ook de toren beklimmen.

kwaad vanwege de verwoestingen die

aan de Sint Petruskerk in Hilvarenbeek.

Groepen kunnen het hele jaar door een

de bendes van Gelre twee jaar eerder

rondleiding krijgen door de kerk en de

aangericht hadden in het grensconflict

Carnaval

met Brabant. Op zoek naar hulp komen

De echo van dit verhaal klinkt nog

vinden, maar het lukt nog.

de begeleiders van de hertogin drie

steeds. Op Groot Westerwijk staat een

Onze kerk was ooit een kapittelkerk,

kilometer oostwaarts uit bij een groepje

groot houten kruis voor de hoeve waar

met 87 parochies, 17 bijkerken en 125

boerenwoningen op Groot Westerwijk, de

Johanna na haar redding verbleef. Nog

kapellen. Het interieur is zeer de moeite

buurtschap Langencruys. De bewoners

steeds wordt de nachtmis op kerstavond

waard, met onder meer meubilair uit

van deze buurtschap snellen direct te

opgedragen aan haar nagedachtenis.

de zestiende eeuw, zij-altaren van de

hulp. Het lukt hen, exact om 1 minuut

Nog altijd klinkt, sinds 1536, elke avond

schuttersgilden en een prachtig Van

over negen, om met hun ossen de

om 1 minuut over negen het Johanna-

Hirtum-orgel. Op de preekstoel herinnert

koetsen uit het moeras te trekken.

klokje, de Lucasklok, een van de vier

een zandloper aan de periode dat de

evangelistenklokken. Jasper Moer goot

kerk na de Reformatie anderhalve eeuw

Kruishoeve

toren. Het kost moeite om vrijwilligers te

het.

in protestantse handen was.

Het is inmiddels donker geworden,

In 1990 schreef emeritus-pastor Cees

Ons mooie houten beeld Christus op de

doorreizen zit er niet meer in. Het

Remmers er een ballade over, die later

koude steen, uit circa 1600, staat helaas

reisgezelschap vindt onderdak in een

als carnavalslied werd gezongen: ‘En

niet meer in de kerk, vanwege kans op

boerderij op Groot Westerwijk. De

as ik dan dè klôkske heur / in ’n café

diefstal.”

huidige bewoners van deze boerderij, de

verdwaold / Dan zing ik van die hertogin

Kruishoeve, vertellen nog met trots dat

/ Toen uit het slijk gehaold / Johanna

de fameuze hertogin Johanna bij hun

van Brabant / Ha lang geleje pech / De

overnacht heeft.

boeren van de Westerik / Die hielpen

Bron

Op de dag voor kerstmis daaropvolgend

heur op weg’.

www.h-norbertus.nl
Sint Petruskerk, Vrijthof 13
Hilvarenbeek
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GROTE KERK Loenen aan de Vecht

CM

Kerk beglaasd met bijbelteksten

MY

Op de voorzetbeglazing zijn de teksten
aangebracht van twaalf psalmen. Samen
geplaatst met het ‘verlode’ glas in lood is het
een juweel van innovatie.Vanuit de Statenbijbel van 1657 zijn scans gemaakt en via de
techniek van zeefdruk op de voorzetbeglazing geplaatst. De ceramische verf
-versmolten met deze beschermende
glasplaten- vormen een uniek beeld zonder
aantasting van het interieur en een serene
verrijking van de echo van de reformatie.

CY

CMY
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Glasatelier Stef Hagemeier

Hoefstraat 199
5014 NL Tilburg

info@glasatelierhagemeier.nl
www.glasatelierhagemeier.nl

Collectebonnen
een beproefd systeem

Graag informeren wij u vrijblijvend over
mogelijkheden en fiscale voordelen van het gebruik
van collectebonnen ten gunste van uw kerk.
Tevens ontvangt u modellen en een bestelformulier.
De waarde van de bonnen bepaalt u zelf.
Informeer en bestel bij:

Thema Media

Moderne AV-installatie in
Gasthuiskerk Zierikzee

NIEUW GELUID, BEELD
EN HD STREAMING

KERKGELUIDSINSTALLATIES
PRESENTATIE/KERKTV
AKOESTIEK
NETWERK/WIFI
VERLICHTING
DOMOTICA

collectebonnen

Postbus 2096, 2002 CB Haarlem
tel (023) 517 83 28 fax (023) 55 333 50
info@collectebonnen.nl - www.collectebonnen.nl
(onderdeel van StyleMathôt, grafimedia-specialist)

info@schaapsound.nl
Tel: 085 - 066 3333

Zwolle | Ridderkerk | Roermond

www.schaapsound.nl

Kerkennieuws

Kerkennieuws
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Kansel
Barneveld

1913, werd gerenoveerd tussen 1968 en

zullen de komende jaren fors oplopen.

Plan is om het gebouw te slopen. Er

van het gebouw, deelt dat mee. Een

Op dit moment is het instabiel en daarom

1970. De koper kan ook de pastorie en de

Naast de kerk krijgt de koper ook wat

komt op die plek een combinatie tussen

schilderbeurt aan zowel de binnen- als

onbruikbaar en niet beloopbaar.

De houten broek in

kosterswoning aankopen. De afgelopen

bijgebouwen. Alleen de gereformeerde

wonen en zorg. Onlangs werd bekend

buitenkant staat op het programma. Ook

de hervormde Oude

jaren was de kerk in gebruik door de

begraafplaats zit niet in de deal. De kerk is

dat Godcentre (een afsplitsing van de

worden de gootlijsten, de ankers en de

Cgk Rijnsaterwoude

Kerk in Barneveld

Nederlands gereformeerde kerk, door

gebouwd in 1917. De hoogste bieder wordt

Levensstroom Gemeente) het gebouw

dakbetimmering opgeknapt. Het kerkje is

De christelijke gereformeerden in

ondergaat een

Evangeliegemeente De Deur en als cultureel

eigenaar, waarbij het onbekend is of er al

wilde kopen. Die plannen kwamen

klein bemeten, met 16 meter bij 7 meter

Rijnsaterwoude krijgen een grotere kerk.

restauratie.

centrum. Richtprijs totale object: € 350.000,-

een verkoper gevonden is.

echter te laat, de procedure voor een

(lengte x breedte). Er kunnen tachtig

Er komt een aanbouw, aansluitend op de

bestemmingsplanwijziging was al gaande.

bezoekers in. De kerk is een rijksmonument

consistorie. Beide ruimtes kunnen door

en dateert waarschijnlijk uit de veertiende

middel van een schuifwand met elkaar

eeuw. In 2011 werd het orgel van de firma

verbonden worden. De nieuwe ruimte wordt

Van Oeckelen uit 1871 gerestaureerd.

ingezet voor catechisaties, kindercrèche

De broek, zoals de
kansel vroeger werd genoemd, komt uit

Antonius Abt Horssen

1654. De kansel gaat helemaal uit elkaar en

De voormalige

Nieuw-apostolisch Limburg

wordt na drie maanden weer teruggeplaatst,

Rooms-Katholieke

De nieuw-apostolische kerk in Kerkrade

voorzien van nieuwe franjes en stoffering.

Antonius Abt in

was begin dit jaar voor het laatst in

en verenigingswerk. Ook volgen nieuwe

Ook het klankbord wordt gerestaureerd. Dat

Horssen wordt

gebruik als kerkgebouw.

toiletvoorzieningen en komt er een

gebeurt in de kerk zelf, omdat het gezien de

verbouwd tot 20

Het kerkgebouw uit 1932 aan de

keukentje. De aanbouw wordt gerealiseerd

appartementen.

Kaalheidersteenweg wordt (of is) verkocht.

op een aangrenzend stuk grond wat de

Een projectont-

De zes apostolische gemeenten in Zuid-

gemeente een paar jaar geleden kocht.

Limburg vormen voortaan samen de Nieuw-

Vrijwilligers uit de gemeente nemen het

grootte niet naar buiten kan. Het klankbord
wordt voorzien van nieuwe gordijnen, dat

Grote Kerk Dokkum

is stijlvoller en beter voor de akoestiek. De

Een petitie voor het behoud van de Grote

wikkelaar tekende

predikanten beschikken tijdelijk over een

Kerk in Dokkum leverde 1500 handteke-

onlangs een

andere ‘broek’, de ‘leenpreekstoel’ van

ningen op.

overeenkomst voor de herontwikkeling

en Vlaanderen. Daar horen ook kerken in

Hekkers & Van ’t Spijker.

De kerkelijke gemeente wil het gebouw

van de kerk. De neogotische kerk is

Antwerpen en Gent bij. De nieuwe gemeente

afstoten, samen met een ander kerkgebouw.

een rijksmonument, gelegen aan een

gebruikt nu de voormalige rooms-katholieke

Hof van Heden Oldenzaal

Daarna volgt eventueel nieuwbouw.

karakteristiek straatje in Horssen. Het

St. Barbarakerk in Landgraaf.

De Hofkerk in Oldenzaal wil uitgroeien tot

Nicolaaskerk Dearsum
In het Friese Dearsum sluit de

Het voormalige RoomsKatholieke Antonius Abt.

voormalige gebedshuis verkeert bouwkundig

Apostolische Gemeente Zuid-Nederland

Kerk Noordwijk

gros van de bouwwerkzaamheden voor
hun rekening. Kosten: 170.000 euro. Datum
ingebruikname: zomervakantie 2022. De
cgk van Rijnsaterwoude telt momenteel 87
leden.

een Hof van Heden.

Nicolaaskerk binnenkort haar deuren.

Friese orgels & klokken

in een zeer slechte staat. Dat wordt

Eerste paal Nijkleaster

Na zo’n zes eeuwen kerkdiensten

Twaalf Friese monumenten krijgen

vervangen door een appartementengebouw

In het Friese Hilaard komt een klooster.

tot een locatie voor zinnige gesprekken

wordt het gebouw onttrokken aan de

subsidie voor de restauratie van orgels en

met een dak dat de contouren van het

Onlangs werd de eerste paal geslagen voor

en cultuur. De burgerlijke gemeente

eredienst. De gemeente valt onder de

uurwerken.

huidige dak volgt. Aan de voorkant blijft

het protestantse klooster Westerhûs. De

ondersteunt de plannen met een bedrag van

protestantse gemeente Ingwert. De enige

Bijna 280.000 euro gaat naar lokale kerken

de huidige voorgevel met kerktoren staan

eerste plannen komen uit 2017, nadat sinds

25.000 euro. De wens van de Hofkerk om

kerkgangers (een gezin) kerken voortaan

en burgerlijke gemeenten. Dat bleek

en aan de achterkant het priesterkoor. Zo

2009 de pioniersplek Nijkleaster actief was.

beter zichtbaar te zijn in de Oldenzaalse

in de Laurentiuskerk in Raerd en de

onlangs uit een bericht van de Rijksdienst

komen oud en nieuw op een fraaie manier

De kloosterdroom van de initiatiefnemers

samenleving en nieuwe activiteiten te gaan

Vincentiuskerk in Reduzum.

voor het Cultureel Erfgoed. Diverse kerken

bij elkaar. De pastorie blijft eigendom van de

komt uit.

ontplooien, sluit volgens de gemeente

in het Friese land kunnen rekenen op

parochie, daar komen drie appartementen.

een geldbedrag. Vrouwenparochie krijgt

Het parochiebestuur is blij dat de kerk op

De rooms-katholieke parochie in Den

geld voor de restauratie van het orgel. De

waardige wijze behouden blijft als icoon

Kerktuin Nieuw- en Sint
Joosland

Bosch en omgeving sluit de komende

gemeente Waadhoeke voor de restauratie

van Horssen. Het bisdom ’s-Hertogenbosch

De protestantse gemeente Nieuw- en Sint

Doksaal Cunerakerk Rhenen

jaren zes kerken, op een totaal van acht

van twee monumentale luidklokken en

heeft inmiddels toestemming verleend. Het

Joosland krijgt een kerktuin.

Het doksaal van de Cunerakerk in Rhenen

Katwijk. Sinds einde zomer vorig jaar werd

gebouwen.

de klokkenstoel in de Pontianuskerk

kerkgebouw is sinds 2019 onttrokken aan de

Gras en bomen worden vervangen

wordt gerestaureerd. De kosten bedragen

de toren grondig opgeknapt. Er was geen

De kathedrale Sint Jan in Den Bosch is geen

in Marsum. De evangelisch-lutherse

eredienst.

door bloemen, kruiden en fruitbomen,

zo’n 75.000 euro, geld wat nog bij elkaar

goede afwatering, waardoor er regenwater

onderdeel van de parochie. Reden voor de

gemeente in Leeuwarden kan haar orgel

vanzelfsprekend met Bijbelse verwijzingen.

gebracht moet worden door de Stichting

vrij langs de gevel liep. Dat zorgde voor

sluiting is het dalend aantal kerkbezoekers

laten opknappen, Burgwerd krijgt een

Thema’s in de tuin zijn geloof, hoop en

Vrienden van de Cunerakerk. Het doksaal

groene aanslag en mosvorming op de

en hun leeftijd. Er blijven in de toekomst

gerestaureerd torenuurwerk.

liefde. Bezoekers kunnen bloemen, fruit en

is de afscheiding tussen kerk en koor,

muren, die daardoor veel te nat waren en

kruiden plukken, er even tot rust komen

afkomstig uit de vroegrenaissance (1550).

aftakelden. Sommige stenen zijn vervangen,

RK-kerken Den Bosch

twee kerkgebouwen open, in Rosmalen en
Den Bosch.

Lutherse kerk Den Helder

Kerkgebouw Levensstroom

Kerk Heerhugowaard
De protestantse gemeente Heerhugowaard
heeft een kerkgebouw te koop staan.

Het idee is om de kerk te laten uitgroeien

Cgk Rijnsaterwoude

perfect aan op het masterplan dat gemaakt

Toren Rijnsburg

is voor de binnenstad.

De restauratie van de toren van de Grote
Kerk in Rijnsburg is voltooid.
Rijnsburg is onderdeel van de gemeente

in de stiltetuin. De kosten van de opnieuw

andere goed schoongemaakt en het

ingerichte tuin bedragen 12.000 euro.

voegwerk is hersteld.

Kerk Noordwijk

Kapel Schuinesloot

De kerk in Noordwijk (nee, niet aan de

In de hervormde kapel in Schuinesloot

Op de lutherse kerk in Den Helder hangt

In het kerkgebouw zit nu nog de Artotheek

een ‘te koop’-bord.

Heerhugowaard, beter bekend als de

Als de plannen doorgaan komen er op

Kunstkerk. De inkomsten uit verhuur zijn

Een ontwikkelaar kocht het gebouw van

zee maar in het Groninger land, vlakbij

werd onlangs de laatste kerkdienst

de locatie van de kerk twee woningen.

niet dekkend om het gebouw figuurlijk

de voormalige Levensstroom Gemeente in

Marum) krijgt dit jaar een opknapbeurt.

gehouden.

Het neogotische kerkgebouw dateert uit

overeind te houden. De onderhoudskosten

Leiderdorp.

Stichting Oude Groninger Kerken, eigenaar

Levensstroom in Leiderdorp

Doksaal Cunerakerk Rhenen

Schuinesloot is onderdeel van de gemeente

Kerkennieuws

is in 1924 gerestaureerd. Daarna brak men

Kerk Uitwierde

een inwoner, die er een woning van gaat

het af in 1968, waarbij de voorgevel met

De voormalige hervormde kerk in

maken. De liturgische voorwerpen krijgen

klokkentoren bleef behouden. Achter de

Uitwierde is eigendom van de Stichting

een plek in een kerkgebouw in Lutten.

voorgevel is een nieuwe kerkzaal gebouwd

Oude Groninger Kerken.

De kapel werd in 1916 gebouwd, waarna

en is een gedeelte ingericht met elementen

De stichting bezit nu 99 kerken, 2

er in 1959 een aanbouw bijkwam. De

uit de oude kerk.

synagogen, 62 kerkhoven en 9 (vrijstaande)

kerkzaal heeft circa 100 zitplaatsen. Het

torens in haar bezit. De komende tijd gaat

gebouw was eigendom van de protestantse

Gereformeerde kerk Spijk

Emmaüsgemeente van Lutten-Slagharen-

De voormalige gereformeerde kerk en

allerhande activiteiten in en om de kerk. Het

Schuinesloot, een gemeente met zo’n 1000

het bijbehorende kerkelijk centrum in

bedehuis dateert uit 1839.

leden.

het Groningse Spijk krijgen een nieuwe

een plaatselijke commissie van start met

functie.
Beide gebouwen gaan voortaan door het
leven als multifunctioneel centrum. Het
plan is een gezamenlijk initiatief van
inwoners, verenigingen en stichtingen in

Kapel Schuinesloot

het dorp. De voormalige kerk kreeg een half

Kerken Sneek

Kerk Uitwierde

Stijlvol Solide Stil

Hardenberg. De kapel is nu eigenaar van

Gezonde lucht is voor iedereen belangrijk
Wij geven om uw gezondheid

Deconta R150 luchtreiniger
met H13 Filter en UV-C
Geschikt voor ruimtes tot 150 m2*

miljoen euro, afkomstig uit het Nationaal

Amazing Grace Wageningen

Twee kerken in Sneek staan in de etalage.

Programma Groningen. Dat programma stelt

Amazing Grace Parish opende recent een

Het gaat om de Zuiderkerk en

voor iedere gemeente in Groningen geld

eigen gebouw, in voormalig hervormd

de Oosterkerk, met bijbehorende

beschikbaar voor sterkere steden en dorpen.

kerkelijk centrum Vredehorst in

kosterswoningen. De Zuiderkerk is

De gemeente is in 2010 gefuseerd, met

Wageningen.

gebouwd in 1889, de Oosterkerk in 1954.

de hervormde gemeente Spijk-Losdorp

Deze gemeente behoort tot de Redeemed

Beiden kennen geen monumentenstatus en

tot protestantse gemeente Spijk-Losdorp.

Christian Church of God, een wereldwijde

mogen ook ingezet worden voor wonen,

De beide gebouwen zijn in 2014 eigenaar

pinksterkerk die in Nigeria is ontstaan. Het

werken of een maatschappelijke functie.

geworden van de Stichting Oude Groninger

gebouw was eigendom van de protestantse

Luchtreinigers zorgen voor een betere luchtkwaliteit waardoor

De protestantse gemeente Sneek kerkt nu

Kerken. De gemeente kerkt nu in de onlangs

gemeente Wageningen, die het gebouw

uw bezoekers gezondere lucht inademen. Zo zorgen ze voor een

alleen nog in de historische Martinikerk.

gerestaureerde Andreaskerk in Spijk.

verkocht aan de pinkstergelovigen. De

vermindering van allergische klachten en astmaklachten maar wordt

De verkoopprijzen zijn nader overeen te
komen.

Rietveldkerk Uithoorn
De restauratie van de Rietveldkerk in

Toren Soest

Uithoorn is afgerond.

Amazing Grace Parish is missionair en
diaconaal ingesteld. Het ‘nieuwe’ gebouw is

Gewicht
Volume
Afmetingen

22 kg
1062 m3
393 x 463 x 950 mm

Artikelnummer

5410.0073

* Is uw ruimte groter? Dan kunt u uiteraard meerdere
luchtreinigers plaatsen om de capaciteit te vergroten.

door het plaatsen van een luchtreiniger ook de overdracht van

gebouwd in 1973.

virussen en bacteriën verminderd. Kortom, het neerzetten van een
luchtreiniger biedt uw bezoekers extra veiligheid. De stille en stijlvolle

De toren van de

De kerk is nu in gebruik als cultureel

Kapel Veldhoek dicht

R150 luchtreiniger reinigt namelijk continu de lucht in een afgesloten

Petrus en Pauluskerk

centrum, met onder andere een film- en

Medio april sloot de kapel in Veldhoek

in Soest staat in de

theaterzaal met 52 stoelen. De kerk is een

haar deuren.

ruimte aan de hand van een HEPA H13-ﬁlter en UVC-lampen.

steigers.

zogenaamde Rietveldkerk, vernoemd naar

Veldhoek is een buurtschap in de gemeenten

In het najaar breken

de bekende architect.

Bronckhorst en Berkelland in de Gelderse

Een luchtreiniger verbetert de luchtkwaliteit in binnenruimtes.

de bouwlieden de

Achterhoek. De kapel wordt nu een

steigers weer af. Voeg-

woonhuis. De kerk werd in 1951 geopend,

Een luchtreiniger verlicht allergische klachten zoals hooikoorts

en metselwerk, de
houten bovenbouw

met het idee dat kerkgangers uit het
Petrus en Pauluskerk

buitengebied een kerk dichterbij hadden.

en het koper-, lood- en pleisterwerk wordt

Het gebouw valt onder de protestantse

hersteld. Het gebouw dateert uit 1852 en

gemeenten Zelhem en Hengelo. Sinds 2010
Rietveldkerk Uithoorn

Een luchtreiniger verlicht astmaklachten
Een luchtreiniger vermindert de aanwezigheid van
virussen en bacteriën (Covid-19)

werd er nog maar één dienst per maand
gehouden, voor

Voor deze rubriek maakt Kerkmagazine dankbaar gebruik van allerlei schriftelijke en

zo’n dertig

digitale bronnen. Hieronder zijn het Reformatorisch Dagblad, diverse regionale kranten

trouwe en oudere

(via Google alerts), Facebookpagina Nederlands religieus erfgoed, Stichting Alde Fryske

bezoekers. Daar

Tsjerken, Stichting Oude Groninger Kerken, Stichting Oude Gelderse Kerken en websites

kwam nu een

van plaatselijke gemeenten, parochies en kerken.

einde aan.

Uw tips zijn welkom op redactie@kerkmagazine.nl
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