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Maria uit de beuk
Parochie, burgerlijke 

gemeente en 

zorginstelling knapten 

samen de omgeving 

van de rooms-

katholieke kerk in 

Ovezande op. Met een 

heemtuin, een theehuis en 

een nieuw Mariabeeld.
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Kerk & corona
Kerken en gemeenten 

moesten afgelopen 

jaar alle zeilen 

bijzetten om aan de 

corona-maatregelen te 

voldoen: livestreams, 

reserveringen regelen, 

inrichting van de kerkzaal, ventilatie. 

Frisse lucht
Ventilatie als nieuwe 

basisregel tegen corona 

legt extra nadruk op 

gezondheid. Kerken die 

de bezoeker van hun 

eredienst gezond willen 

houden, moeten daar 

iets mee.

Meer planten, minder 
klinkers
Minstens driekwart van 

de tuin rond de Nieuwe 

Kerk in Amersfoort 

bestaat uit klinkers. 

Als het aan hovenier 

Beppie de Vries ligt, gaat 

dat ingrijpend veranderen.

Vrijzinnige floxen
Eens per maand 

schoffelt, snoeit 

en wiedt de 

tuincommissie 

in de tuin van de 

Vrijzinnigen NPB 

Wassenaar. De borders 

staan vol met Bijbelse planten.

Inhoud

26
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28 Dooptuin Smilde
Rotte draagbalken, 

een lek dak, de 

bruine knaagkever 

en een onwillige 

monumenten-

commissie. 

Het bouwteam van de 

Koepelkerk in Smilde bleef weinig bespaard. 

35

Bethelkerk wordt Emmaüskerk
De kerkzaal is vernieuwd, banken werden stoelen. 

Er kwam een kleine kerkzaal bij, een ontmoetingsruimte, 

een stilteruimte en vergaderzalen. De Bethelkerk in 

Barneveld wordt Emmaüskerk.4
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• Verbindt mensen thuis met de kerk
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Het verhaal begint in 2012. 

In Barneveld fuseren de 

Hervormde streekgemeente 

Immanuelkerk en de gereformeerde 

Bethelkerk tot één protestantse 

gemeente. Al snel komt de vraag op 

tafel; bouwen we een nieuwe kerk of 

passen we een van de twee bestaande 

gebouwen aan? 

Er wordt besloten tot het laatste. De 

Bethelkerk is daarvoor het meest 

geschikt. In het voorjaar 2017 wordt 

het Programma van Eisen opgesteld, 

waaraan de ‘vernieuwbouwde’ kerk 

moet voldoen. 

Eigentijds
Aaldert van der Horst is voorzitter 

van de bouwcommissie , die vanuit 

de kerk de vernieuwbouw begeleidt. 

“Onze hoop is dat de Emmaüskerk 

straks voor alle gemeenteleden als een 

nieuwe, gezamenlijke kerk zal worden 

ervaren, als een nieuwe start voor 

onze gemeente. 

In het PvE waren opgenomen een 

stilteruimte, een grote ontmoetingsruimte, 

meer zaalruimte voor kerkelijke 

activiteiten zoals jeugdwerk en 

koorrepetities en een tweede kerkzaal. 

Een ander belangrijk doel was om het 

gebouw, een wederopbouwkerk uit 1959, 

een eigentijdse, lichte en transparante 

uitstraling te geven.”

Voor het ontwerpen van de kerk viel 

de keuze op zOOl, een collectief van 

vier samenwerkende architecten. Het 

was de eerste kerk die zij zouden 

ontwerpen. Ter voorbereiding 

maakten de vier een studiereis naar 

Berlijn. Dat wierp zijn vruchten af. In 

september 2019 komt zOOl met een 

prachtig ontwerp, met onder andere 

een ingrijpende aanpassing aan de 

voorgevel en een stilteruimte, die leek 

te zweven boven een vijver.

Te duur
Helaas blijkt dat ontwerp financieel 

niet haalbaar, met bouwkosten ruim 

boven het beschikbaar budget. De 

Protestantse Gemeente trekt de 

aangevraagde bouwvergunning in, het 

proces komt stil te liggen. Schuren en 

schaven aan het bestaande ontwerp 

heeft geen zin. Er komt een nieuw 

ontwerp dat beter past in het budget 

en het streven van de gemeente. Er 

wordt  een nieuwe bouwvergunning 

aangevraagd en de procedure voor 

aanbesteding start. 

Naast de bouwcommissie komen 

er verschillende klankbordgroepen 

(liturgische inrichting, tuin) en is 

er aandacht voor communicatie 

met onder andere nieuwsbrieven, 

gemeenteavonden en filmpjes. In 

totaal denken ruim vijftig mensen 

actief mee bij planning en uitvoering.

Een bouwteam onder leiding 

van de aannemer wordt 

verantwoordelijk voor de uitvoering 

van het vernieuwbouwproject. 

Drie vertegenwoordigers van de 

bouwcommissie maken hier deel van uit.  

Aannemer
In januari 2020 begint de bouw. Cees 

Leeuwis is de aannemer die het werk 

heeft uitgevoerd, zijn bedrijf telt 18 

vaste medewerkers. 

“Mijn vader was als kerkrentmeester 

betrokken bij de voorbereidingen, en 

ik achter de schermen. Aanvankelijk 

De kerkzaal is vernieuwd, banken werden stoelen. Er kwam een kleine 
kerkzaal bij, een ontmoetingsruimte, een stilteruimte en vergaderzalen. 
De Bethelkerk in Barneveld wordt Emmaüskerk.

wilde hij niet meedoen in de 

aanbestedingsprocedure, vanwege zijn 

nauwe betrokkenheid bij de kerk. Mijn 

advies:: ‘doe het maar wel, als iemand 

anders het bouwt, ga je je daaraan 

ergeren en mee bemoeien.’ Wij kregen 

de opdracht. Mijn vader overleed net 

voor het begin van de bouw.”

Een goede keus, vindt Jaap van Maren 

die vanuit de kerk toezicht hield op de 

bouw. Dagelijks was hij er te vinden om 

met aannemer en onderaannemers te 

overleggen en knopen door te hakken. 

“De samenwerking met de aannemer 

is geweldig goed verlopen. Als je een 

kerk wilt bouwen en vrijwilligers wilt 

inschakelen, lukt dat alleen als de 

aannemer en projectleider begrijpen 

hoe het werkt in een kerk. Je kunt last 

hebben van vrijwilligers, maar ook veel 

gemak.

Wij maakten een lijst met mogelijke 

werkzaamheden, die vrijwilligers 

zouden kunnen uitvoeren. Op dat lijstje 

werden zaken afgestreept en toegevoegd, 

op advies en in goed overleg met 

Leeuwis. Aan een kant moesten er 

voorzetramen voor de glas-in-loodramen 

komen. Dat leek werk voor vrijwilligers, 

maar die moesten ervoor de steiger 

op, waardoor je te maken krijgt met 

veiligheidsmaatregelen. Dat ging niet 

door. 

Wel haalden ze bijvoorbeeld alle 

banken uit de kerk, sloopten ze uit 

elkaar, leverden ze spijkerschoon op 

waardoor uit het hout nieuw liturgisch 

meubilair kon worden gemaakt. De inzet 

en tijd van alle vrijwilligers heeft ons 

honderdduizenden euro’s bespaard. Dat 

betreft zowel klussers als vakmensen, 

die om niet adviseerden. Zoals onder 

andere Marc van Bommel, directeur 

van Bureau Nieman, over de technische 

installaties.” 

Luchtbehandeling
Leeuwis: “De grootste klus in het 

gebouw was de installatie voor 

luchtbehandeling. Om dat goed voor 

elkaar te krijgen hebben we bouwkundig 

veel moeten aanpassen. Voor de 

omvangrijke luchtverplaatsing die nodig 

en wettelijk voorgeschreven is, zijn 

grote kanalen nodig. Die konden niet 

in het plafond. Wij kozen ervoor om 

ze in de vloer onder te brengen. Dat 

betekende dat de complete vloer er uit 

moest, waarna er diepe sleuven voor de 

luchtkanalen werden gegraven. Op zeker 

moment reed in de kerk een shovel 

over het zand, we grapten over indoor-

beachvolleybal.” 

De luchtbehandelingskast staat op het 

dak van de aangebouwde kerkzaal, 

op advies van Van Bommel. Tegen de 

zijwanden van de kerkzaal staan iets 

te grote, halfronde ventilatiezuilen, 

met kleine gaatjes er in. Van Maren: 

“Die zuilen zijn zo groot, omdat je de 

uitstromende lucht niet mag voelen als 

je er naast zit. Hoe kleiner de zuilen, 

hoe sterker de luchtstroom. Dat voelt als 

tocht. En de bladzijden van je Liedboek 

zouden automatisch omgebladerd 

worden.”

Uiteindelijk bedragen de kosten voor 

de luchtbehandeling een kwart van het 

bouwbudget.

Akoestiek
Ook bij de akoestiek werd met een 

deskundig gemeentelid gratis expertise 

aangetrokken. In de oude situatie was de 

verstaanbaarheid problematisch.

Van der Horst: “Ons betrokken 

gemeentelid, At van den Heuvel, 

adviseert tot in het buitenland over 

geluid en akoestiek. Hij verrichte 

nulmetingen in de lege kerkzaal en 

adviseerde om akoestisch, absorberend 

materiaal aan te brengen om een goede 

balans in spraakverstaanbaarheid, 

muziek en koren te realiseren, een 

enorme uitdaging. Hij onderhield 

contact met de leverancier met de 

geluidsinstallatie. Doel was een 

goede mix tussen muziek, koren 

en spraakverstaanbaarheid van de 

predikant. Laatst heeft At staan klappen 

in de bijna voltooide zaal en vooralsnog 

is hij tevreden.”

Dat is onder andere te danken 

aan wandplaten van heracliet, 

houtwolcement, in een stijlvolle 

uitvoering, onderdeel van een 

ontworpen lijnenspel. Ook de vloer 

draagt bij aan een goede akoestiek. 

In plaats van beton kwam er een 

fermacellvloer, gipsgebonden 

vezelplaten. Dat draagt bij aan een 

snelle opwarmtijd van de zaal en 

bespaart energie.”

v.l.n.r Aalt van der Horst, Cees Leeuwis, Jaap van Maren

Bethelkerk wordt 

Emmaüskerk
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bestrating bijdragen aan snelle afvoer 

van regenwater. 

De dakgoten lozen nog overvloedig 

op het riool, afkoppeling is niet 

overwogen. Of de buitenruimte straks 

een minder stenig uiterlijk krijgt dan 

nu nog het geval is? Dat zal blijken 

als de tuin, ontworpen door een 

gemeentelid-tuinarchitect en aan te 

leggen door vrijwilligers, klaar is. Er is 

in ieder geval een speelplaats voorzien 

voor de kinderen van de kerk.

Geld
Van der Horst: “Wij hebben vier jaar 

gestreden om de plannen binnen het 

budget uit te voeren. Wij dreigen in de 

buurt uit te komen. Het totaalbudget is 

3,5 miljoen, inclusief inrichting.”

Van Maren: “Dat is in hoofdzaak te 

danken aan de aannemer. Bij een 

project als dit kom je voortdurend voor 

verrassingen te staan en moeten er 

keuzen worden gemaakt. Als aan elke 

keuze voortdurend een factuur hangt, 

wordt het proces onbeheersbaar en 

onbetaalbaar. Je moet er samen uit zien 

te komen.”

Leeuwis: “In januari 2020 startte de 

verbouwing van de bestaande kerk. 

Een jaar later begonnen we met de 

nieuwbouw. In het tussenliggende 

jaar wisten we alleen in grote lijnen 

hoe de nieuwbouw er uit zou gaan 

zien. Werkenderwijs werd het plan 

ontwikkeld en uitgevoerd. Voortdurend 

waren nieuwe bouwkundige 

aanpassingen nodig en moesten 

besluiten worden genomen. Daar moet 

je snel en constructief over kunnen 

overleggen, met iemand die verstand 

van zaken en draagvlak heeft binnen 

de kerk. Dat is Jaap.”

Van der Horst en Leeuwis concluderen: 

“Zonder Jaap was het niet gelukt. Hij 

is onze succesfactor, ons duizend-

dingendoekje. Hij is bouwkundige, 

met veel en brede ervaring in 

bouwprojecten. Vaak meerdere 

keren op een dag kwam hij op het 

werk. Hij was de spil in het werk: 

toezichthouder, architect, ontwerper, 

organisator, uitvoerder in één. Hij 

bedacht zelfs de plaats waar de 

kapstokhaken komen.”  Bijkomend 

financieel voordeel van deze 

aanpak: er hoefde geen dure externe 

toezichthouder ingehuurd te worden.

Feestelijke opening
Met de vernieuwbouw wordt de 

Bethelkerk een multifunctionele 

Emmaüskerk. Dat was vanaf dag 1 

de bedoeling van de Protestantse 

Gemeente. Die keuze zal, naast het 

eigen gebruik via verhuur, bijdragen 

aan de exploitatie van de kerk en is 

ook bedoeld om andere mensen dan 

kerkvolk binnen de muren te krijgen. 

Het gebouw biedt er alle 

mogelijkheden voor, er is 

een fulltime koster. 

Een plek waar iedereen welkom is, 

dat zal de vernieuwbouwde kerk van 

de Protestantse Gemeente Barneveld 

zijn. Op 12 september wordt de eerste 

kerkdienst gehouden. Op 31 oktober 

Hervormingsdag wordt de nieuwe kerk 

feestelijk geopend.

De oude vloer liep af en is nu 

rechtgetrokken. De verhoging van 

het liturgisch centrum in de volle 

breedte van de zaal, onder het orgel, 

verdween. Van der Horst: “In plaats 

daarvan komt een flexibel mobiel, 

demontabel liturgisch centrum. 

Dat komt ‘de kerk in’, waardoor de 

voorganger niet meer hoog en achter 

tegen de muur, maar in de gemeente 

staat. Dat was ook een van onze 

wensen. De stoelen komen in halve 

cirkels om het liturgisch centrum 

heen.”

Tijdens de bouw zorgde de 

oude vloer voor een technische 

en financiële tegenvaller in het 

bouwproces. Leeuwis: “Er bleek 

asbest aanwezig in de lijm onder de 

vloerbedekking, op de betonvloer 

in de zaal. We werden gedwongen 

om de betonvloer als een sanering 

te verwijderen. Er kwamen mannen 

in witte overalls, heel de kerk was 

ingepakt, je kon alleen door een sluis 

de kerkzaal in.” 

Ook over het plafond braken de 

bouwers hun hoofd. Van Maren: “In 

de kerkzaal zit een mooi rondlopend 

plafond. Omdat restauratie ervan 

duur was, hebben we nagedacht 

over verschillende alternatieven. 

Oplossingen waren te duur, te gek of 

niet afdoende. Uiteindelijk besloten 

we tot restauratie, achteraf de goede 

keuze.”

Rondje door de kerk
Een rondje door de kerk begint op de 

bovenverdieping, met onder andere 

ruimtes voor jeugdwerk. Het orgel 

staat compleet ingepakt, veilig voor 

vocht, stofstormen en opwaaiend 

vuil. In de kerkzaal staat het nieuwe 

liturgisch meubilair, gemaakt van 

oude banken. 

Het balkon bleef onveranderd, 

met banken, beschikbaar voor 

extra zitplaatsen. De preekstoel is 

verwijderd, een hoog donkergrijs 

paneel naar voren springend paneel 

markeert de plek.

De poortjes die ooit toegang gaven 

tot een ‘kerkzaalomgang’ zijn 

gesloten. Aan de ene zijde ontstond 

zo een gang, waar kunstexposities 

gehouden kunnen worden. Achter 

de kerkzaal geeft de gang toegang 

tot de geelgeschilderde stilteruimte, 

dat met een groot raam uitzicht biedt 

op het voorterrein. Dat duurt niet 

lang meer: er komt een inspirerende 

afbeelding van de Emmaüsgangers, 

ontworpen door Alex Drost, een 

van de architecten, geplakt op het 

glas. Dan zitten de biddende, stille 

of mediterende gemeenteleden niet 

meer op de kijk.

In de afscheiding tussen 

ontmoetingsruimte en kleine kerkzaal 

komen glazen puien. In die tweede 

kerkzaal kunnen straks ruim 100 

mensen. Het is een ruimte voor 

kleinere diensten, zoals vespers, 

naast koorrepetities en rouw- en 

trouwdiensten. De zaal heeft zo nodig 

een eigen ingang. In een belendende 

ruimte zonder daglicht kan tijdens 

condoleances een overledene worden 

opgebaard. Beide kerkzalen bieden 

mogelijkheden om kerkdiensten te 

streamen. 

Vier dakramen in de ontmoetings-

ruimte geven uitzicht op de 

gerenoveerde toren. Daar hangen 

nu twee klokken in. de klok uit de 

Immanuelkerk kwam erbij. Als wij er 

onderdoor lopen, slaat de klok twaalf 

uur.

Groen
De Immanuël- en Bethelkerk waren 

en de Emmaüskerk wordt een groene 

kerk. In alle spots en armaturen 

zitten LED-lampen. Er is traag overleg 

met de gemeente over zonnepanelen. 

De verwarmingsinstallatie is zo 

aangelegd, dat de switch naar 

aardwarmte snel gemaakt kan 

worden, mocht er een einde komen 

aan stoken op gas. 

De verwarming kan per ruimte 

worden ingesteld. In de grote 

kerkzaal draagt vloerverwarming en 

radiatoren onder de bovenramen bij 

aan energiebesparing. Het gebouw 

is goed geïsoleerd. Buiten moet open 

“Zonder Jaap was 
het niet gelukt.

Kerk verkocht
Op vrijdag 30 augustus 2019 werd 

tijdens een bijeenkomst afscheid 

genomen van de ‘oude’ Bethelkerk, 

met als thema ‘Adieu Bethelkerk’. 

Tijdens de verbouwing, die vrijwel 

samenhing met de coronacrisis, 

kerkte de gemeente in de 

Immanuëlkerk. Deze kerk wordt op 

1 september overgedragen aan de 

Marokkaanse vereniging die er een 

brede sociaal-culturele bestemming 

aan geeft, geen moskee. Dat proces is 

zonder veel protesten verlopen. Het 

haalde nauwelijks de Barneveldse 

Krant

Kerkmagazine jaargang 12, nummer 3

Gemeente: www.pgbarneveld.nl 
Aannemer: www.bouwbedrijfleeuwis.nl
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“Dat kan beter, mooier 

en duurzamer’, vindt 

Beppie de Vries. Zij 

is gemeentelid, docente Frans en 

vooral: hovenier. Samen met een ander 

gemeentelid inventariseerde zij vorig 

jaar de mogelijkheden. Er kwam een 

plan om de tuin aantrekkelijker en 

duurzamer te maken. Helaas legde 

onder andere corona de voortgang stil, 

maar de droom leeft voort. 

Met De Vries maken we een hoopvol 

rondje rond de kerk. “Dit is een 

levendige buurt, maar niemand zal 

op het idee komen onze kerktuin in te 

lopen. Het ziet er saai en gedateerd uit. 

Veel bestrating, hekwerk erom heen, 

voorheen zelfs met prikkeldraad er op. 

Een tuin zegt iets over de bewoners van 

een huis. Een kerktuin zegt iets over 

de bewoners van de kerk. Deze tuin 

straalt uit: blijf op afstand, bezoekers 

niet gewenst. Onze plannen maken 

de kerktuin meer uitnodigend, zodat 

mensen uit de wijk er graag komen. 

Daarnaast dragen het ontwerp, de 

beplanting en het onderhoud bij aan 

biodiversiteit en een meer duurzame 

tuin. Voor de kerk is dat een manier om 

onze liefde voor Gods schepping uit te 

drukken.” 

Zuidzijde
Zo is het nu: kaal hekwerk, bestrating, 

saaie laurierkers tegen de muur en acht 

fietsbeugels naast de zij-ingang. Het 

maakt de meest zichtbare kant van de 

kerk onaantrekkelijk.

De Vries: “Aan de andere kant van de 

kerk is nog een ruimere fietsenstalling. 

Ons voorstel is om voortaan alle fietsen 

daar te plaatsen en deze beugels weg te 

halen. In plaats daarvan komen er een 

paar bankjes, met een paadje en kleurrijke 

beplanting ervoor. Denk aan: lavendel, 

tijm, rozemarijn, kattenkruid, asters. Die 

gedijen goed aan de warme zuidkant.

Het hek staat er ook om vandalisme, 

wildplassen en zwerfafval tegen te 

gaan. De angst daarvoor is reëel. Een 

heg zou een goed alternatief zijn, maar 

dat is iets voor de langere termijn. 

Voorlopig blijft het hek staan, maar we 

kunnen er klimmers tegenaan zetten: 

rozen, trompetbloem, kamperfoelie. 

Dat er zoveel bestrating is, komt onder 

andere door de jaarlijkse rommelmarkt 

die rond de kerk gehouden wordt. Daar 

is discussie over: het is veel werk, 

vooral oudere vrijwilligers zijn goed 

te vinden. Jongere mensen hebben er 

minder mee. Moet je voor die ene dag 

al die klinkers laten liggen? Wij pleiten 

voor kleinere thematische markten, 

zoals een boekenmarkt, een kerstmarkt, 

een ruilbeurs voor kinderkleding. Een 

aantrekkelijk kraampje buiten en de rest 

binnen. Dan kan er bestrating weg. 

In de zeven nissen van de kerkmuur 

kun je Bijbelse planten plaatsen, in 

kleine beschutte biotoopjes. Denk aan: 

een vijg, druiven, hysop. Stel je voor: 

de predikant preekt over druiven die 

gesnoeid moeten worden of zitten 

onder de vijgenboom. Dan kun je direct 

na de dienst gaan kijken. Verder kun je 

denken aan rustige klimplanten, zoals 

een klimroos. Klimop kan niet, dat 

groeit te hard. Aan deze muur komen 

bijenhotels en vlinderkastjes. 

Minstens driekwart van de tuin rond de Nieuwe Kerk in Amersfoort 
bestaat uit klinkers. Een stalen hek met punten rond de tuin oogt 
bepaald niet gastvrij. Hier en daar staat een zieltogende rododendron.

Meer planten, 
minder klinkers

Tekst: ?    |   Beeld: ?

Beppie de Vries
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Mogelijk zit daar subsidie op, dat drukt 

de kosten.”

Even verderop staan dof en vergeeld 

enkele rododendrons ongelukkig te 

zijn. Terwijl zij schaduw en vocht nodig 

hebben, staan ze zonnig en droog. Die 

verhuizen straks naar de noordkant.

Westzijde
Dit is het voorplein van de kerk, langs 

de drukbereden Leusderweg. Twee 

statige oude lindes prijken achter een 

sfeervol muurtje van oude stenen. De 

kerk heeft een monumentale ingang. 

Verder: rommelige beplanting en nog 

meer klinkers. 

“Bestrating is hier deels nodig, omdat 

er bij een uitvaart een rouwauto komt 

te staan. Maar er zijn ook alternatieven 

te bedenken, bleek in overleg met een 

ouderling. In het straatpatroon zitten 

twee grote cirkels. Ons voorstel is om 

na verwijdering van de klinkers de 

zuidcirkel te beplanten. Er blijft een pad 

richting ingang. Nee, geen stapstenen, 

je moet er ook met rolstoel en rollator 

overheen kunnen. 

Aan de zijkant staat een 

mededelingenbord, niet altijd even 

actueel. Daar willen we geregeld een 

nieuw gedicht plaatsen, aan twee 

zijden te lezen en om over na te 

denken. Waar mogelijk, maken meer 

klinkers plaats voor planten. Daar zit 

een grens aan. Hier op het voorplein 

wordt na de kerstnachtdienst glühwein 

en chocolademelk gedronken. Ook iets 

om rekening mee te houden bij het 

ontwerpen van de tuin.

In de borders aan weerszijden van 

de indrukwekkende entree kunnen 

kleurrijke planten komen. Nu staat er 

onder andere een struikklimop. Als 

een klimop niet verder de hoogte in 

kan, gaat hij verhouten en ander blad 

vormen. De zwartblauwe bessen ervan 

zijn belangrijk voor vogels als er aan 

het einde van de winter weinig ander 

voedsel meer is. Merels doen zich er 

graag tegoed aan. Jammer genoeg zijn 

hier de bloemen te vroeg afgesnoeid.”

Een weinig florissant appelboompje is 

dicht bij de linde niet op zijn plaats. Die 

verhuist straks naar een nieuw en beter 

plekje.

Noordzijde
Aan deze kant van de kerk 

kunnen de verwijderde klinkers 

van het voorplein dienen om vier 

parkeerplaatsen te maken. Dat is fijn 

voor de omwonenden, die klagen over 

parkeeroverlast.

De Vries: “Aan de noordkant 

komt weinig zonlicht, dat beperkt 

de mogelijkheden. Hier passen 

bosrandplanten, zoals bepaalde soorten 

wolfsmelk. In een van die nissen kan 

een royale composthoop komen en een 

paar houten kweekbakken. Mensen uit 

de buurt zouden hier hun versnipperde 

tuinafval kunnen inleveren. Natuurlijk 

moet je dat goed regelen, iemand 

kan er ook zijn koelkast dumpen. 

Om te beginnen kan de drab van die 

honderden liters koffie die hier gezet 

wordt op de composthoop, naast het 

snoeiafval van de tuin. 

Aan de muur kunnen vogelhuisjes 

komen, aan de toren kasten voor de 

gierzwaluw, lekker hoog. Luister, je 

hoort ze al! Nestkasten voor vogels zoals 

de gierzwaluw kunnen in principe niet 

op de westkant. Daar regent het in, en 

op de zuidkant krijg je gebakken eitjes.

De fietsenstalling maken we groter, 

overdekt en afsluitbaar tijdens de 

diensten. Je komt sneller op de fiets 

naar de kerk, als je fiets er veilig kan 

staan.”

Naast de zuidingang bevindt zich 

tegen de muur een kleine border van 

een vierkante meter. Nu staan er vier 

grijze vuilniszakken. De Vries: “Hier 

verbeteren wij de grond, zetten nieuwe 

planten neer en schermen het tijdelijk 

af. Denk aan: prachtige varens, een 

klimplant.”

Westzijde
Dit is de achterkant van de kerk, waar 

later het Nieuwekerkhuis tegen aan is 

gebouwd. Er loopt een tegelpad, met aan 

de ene kant een beukenhaag en tegen de 

pui aan, grootbladige, bonte klimop.

“Ik vind hem zelf heel erg lelijk, maar 

als iedereen dit mooi vindt? Ook 

goed. Ons plan is om daartussen hoge 

bloemen te planten, die tot een eindje 

boven de vensterbank uit komen. Denk 

aan heliantus of rudbeckia. Je kijkt dan 

van binnen uit op bloemen, met beuk 

op de achtergrond, mooi toch? Je hoeft 

er weinig voor te doen, alleen rekening 

houden met het onderhoud van de 

ramen en kozijnen.”

In de duurzame plannen hoort ook een 

goede afvoer van het hemelwater. Door 

de verstening van tuinen kan water 

niet goed in de grond zakken. Daardoor 

wordt het riool overbelast. Hoe ernstig 

het waterprobleem kan worden, tonen 

de beelden van overstromingen in 

Limburg deze zomer. 

De Vries: “In de kerktuin vraagt elke 

regenpijp om een eigen afweging. Soms 

past een regenton in de vorm van een 

slanke regenzuil. Die neemt weinig 

ruimte in en er kan zo 400 liter in. Het 

water ervan loopt over naar het riool 

zodra de ton vol is. Water uit de ton 

kun je gebruiken voor het begieten van 

je planten. Als er grind ligt, kun je een 

wadi aanleggen waardoor het water 

“ Luister! 
Je hoort ze al
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de tuin in kan stromen. Meer water in 

de tuin zorgt voor meer leven.”

Overleg
Aan alles is te merken dat hovenier 

Beppie de Vries goed thuis is in de kerk. 

Zij weet als geen ander hoe belangrijk 

het is om voor veranderingen draagvlak 

te krijgen.

“Ik sprak uitgebreid met de koster en 

vroeg wat voor haar belangrijk is bij 

het herinrichten van de buitenruimte. 

Er gebeurt veel in de kerk en buiten, 

dat moet passen in een nieuw ontwerp. 

Het is een lastige puzzel. De een wil 

dolgraag het een, de ander droomt van 

het ander. Randvoorwaarden zijn de 

financiën en de haalbaarheid van het 

toekomstig onderhoud. Je moet in ieder 

geval goed uitleggen waarom je doet 

wat je doet.

Ik sprak de mannen die al decennia 

lang de tuin onderhielden. Dat deden 

ze nauwgezet en trouw, vanuit de 

tuinopvatting: als het netjes is, is 

het goed. Zij merkten dat het veel, 

tijdrovend en vervelend werk is om 

het onkruid tussen de voegen van de 

stenen weg te halen. Bij de nieuwe 

plannen wil ik andere vrijwilligers 

aantrekken. Schoffelen, 

composteren en nestkastjes ophangen 

is aantrekkelijker dan op je knieën met 

een krabbertje op de klinkers zitten. 

Dat blijkt: nieuwe vrijwilligers meldden 

zich zodra ze van de nieuwe plannen 

hoorden. 

Zodra de kerktuin er aantrekkelijk en 

uitnodigend uitziet, kun je mensen uit 

de buurt vragen mee te helpen bij het 

onderhoud. Een manier om mensen 

betrokken te houden is om ervoor te 

zorgen dat ze er ervaring en kennis 

opdoen, waar ze in hun eigen tuin mee 

verder kunnen. Zo leg je een verbinding 

met de wijk en wek je interesse voor 

wat er in en rond de kerk gebeurt.”

Als het aan Beppie de Vries ligt, gaat 

de spade vandaag nog in de grond. 

Om verschillende redenen verloopt 

het proces niet snel. Er zal nog veel 

water het riool in spoelen, voordat de 

droom van een duurzame, uitnodigende 

kerktuin rond de Nieuwe Kerk 

werkelijkheid wordt. 

Wij spreken af om terug te komen als 

het zover is, om er in deze kolommen 

over te schrijven. En een door 

Kerkmagazine gesponsord vogelhuisje 

te plaatsen.

www.detoverhazelaar.nl 
www.nieuwekerkamersfoort.nl

“Meer water in de tuin 
zorgt voor meer leven
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“Floxen zijn aan Petrus 

gewijd. Daar ben ik blij 

om, want met floxen 

kun je alle kanten uit.” Deze uitspraak 

lijkt cryptisch, maar klinkt volkomen 

helder in het licht van een tuin vol 

bijbelse en symbolische planten. Aan 

het woord is Hanneke Kastelein-Bax, 

voorzitter van de tuincommissie van 

de Vrijzinnigen NPB Wassenaar. 

In 1993 zette zij de eerste, aan Bijbel 

en christendom gerelateerde, planten 

in de grond rondom het sympathieke 

witte kerkje aan de Lange Kerkdam. 

Inmiddels is de kerktuin uitgegroeid 

tot een paradijsje waarin ieder stukje 

groen betekenis heeft.

Bijbel
Begin jaren negentig stonden er 

vooral roze vlijtig liesjes en oranje 

afrikaantjes in de voortuin. Hanneke 

stelde voor om de boel op te knappen 

met groene bodembedekkers. “Het 

mocht geen cent kosten, dus vroeg ik 

aan de gemeenteleden of ze planten 

konden aanleveren.” 

Op een goed moment ontdekte ze 

boeken en lijsten met planten die in 

de Bijbel voorkomen. Daar kwam 

steeds meer informatie bij, ook over 

‘symboolplanten’. Die komen niet in 

de Bijbel voor, maar verwijzen er wel 

naar. 

Ook bleek dat veel Nederlandse 

bermbloemen een christelijke 

connotatie hebben. Ze komen voor 

op schilderijen uit de Middeleeuwen 

en de vroege Renaissance, waar 

ze symbool staan voor allerlei 

onderwerpen uit de christelijke 

cultuur: “Vaak zijn ze afgebeeld bij 

de voeten van een heilige en er zijn 

allerlei planten die gewijd zijn aan 

heiligen.” Van lieverlee ging Hanneke 

zich erop toeleggen om de kerktuin 

te vullen met alleen Bijbelse en 

symbolische begroeiing. Dat klinkt 

als een beperking, maar in de praktijk 

kwam zij op leuke en nieuwe ideeën. 

Regelmatig zegt ze: “Daarom kan 

ik dit er óók in zetten.” Dan gaat 

het over rozen, “want dat zijn echte 

Maria-bloemen”, over judaspenning, 

over buxus, “want die staat voor 

onsterfelijkheid en verjaagt de 

duivel”, of over een klein geel 

plantje dat de naam ‘Maria”s gouden 

oorbellekes’ draagt.

Alles door elkaar
Het werd een beetje een ratjetoe, 

bekent Kastelein-Bax. “Sommige 

mensen waren gewend aan een 

keurige tuin. Zij vonden het niks dat 

hier van alles door elkaar stond. Toen 

Eens per maand schoffelt, snoeit en wiedt de tuincommissie in de tuin 
van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar. De borders staan vol met Bijbelse 
planten, symboolplanten en planten met een christelijke connotatie. 

Tekst & beeld: Margot C. Berends

Vrijzinnige floxen 

rond de kerk
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snoeien, anders loopt het helemaal uit 

de hand en moet ik gaan hakken. Ik 

overleg met de kerkmeester voordat 

ik aan de gang ga. Zo houd ik het 

beetje bij beetje bij. Meestal stuur ik 

maandelijks een factuurtje.”

Buxus-mot
Soms gaan er dingen mis. Zo was een 

passiebloem wat al te hartstochtelijk. 

Hij groeide dwars door de muur heen 

en kwam binnen uit bij het orgel. De 

kerkmeester had niet door dat een 

perkje grassen speciaal geplant was bij 

de glazen plaat met een gedicht van Ida 

Gerhardt, waarin het ook over gras gaat. 

Hij knipte ze af, omdat hij vond dat 

ze het zicht op de tekst ontnamen. In 

het sproeisysteem zat een lek. Voordat 

ontdekt was waar het zat, werd een 

deel van de tuin omgewoeld. Werklui 

gooiden de planten achteloos opzij. 

En dan de buxus, een algemeen 

probleem. Daar zit de buxus-mot 

in, waarvan de rupsen de takken 

kaalvreten. Diverse struiken zijn reeds 

bezweken. Dat is extra zuur omdat de 

altijd groene buxus symbool staat voor 

het eeuwige leven. Een deel van de 

buxus is vervangen door ilex crenata, 

Japanse hulst, die er erg op lijkt. Verder 

heeft de tuin buren die huizenhoge 

coniferen en andere bomen op hun 

grond hebben staan. Eerst waren ze 

nog niet zo groot, maar ze zorgen 

inmiddels voor veel schaduw. De 

vegetatie moet daaraan aangepast 

worden.

Het is duidelijk dat de tuin inmiddels 

niet meer ‘geen cent mag kosten’. 

Er is een fonds opgericht waaraan 

gemeenteleden geld doneren en 

jaarlijks is er een collecte. Er is een 

budget om nieuw groen te kopen, maar 

ook worden er nog steeds planten 

geschonken. Hovenier Liesbeth besluit: 

“De verhalen achter die giften zijn zo 

leuk. Die maken er echt een túín van.”

hebben we een hovenier ingeschakeld 

om een mooi ontwerp te maken. In 

plaats van mijn handbeschreven plastic 

bordjes kwamen er bordjes die netjes 

bedrukt werden.” 

Hovenier Liesbeth Köhlenberg begon 

met het aanpassen van het pad naar de 

ingang van het kerkje. “In overleg met 

de architect combineerde ik de oude 

tegels met nieuwe stenen. De voortuin 

kreeg een toegankelijke en open 

uitstraling.” 

Naast de voortuin ontwierp ze de 

stukken aan de beide zijkanten van 

het gebouw. Dat zijn twee stroken die 

niet eens zó breed zijn, maar wel breed 

lijken door een overvloed en een grote 

diversiteit aan beplanting.

Deels is dit bewust zo ontworpen, zoals 

een plek die verwijst naar de ‘leliën 

des velds’. Daar staan diverse soorten 

grassen met veel, héél veel bolletjes, 

die in het voorjaar uitbundig bloeien. 

Deels worden er planten gepoot die 

geschonken zijn door gemeenteleden. 

Voor Liesbeth is dit een interessante 

en eigenlijk omgekeerde manier van 

werken. Normaal bedenkt een hovenier 

wat in een tuin past en worden planten 

aangeschaft. Nu wordt er een plekje 

gezocht voor krijgertjes.

“Op stukken die echt ontworpen zijn, 

heb ik eerst de bodem aangepast aan 

wat de betreffende plant vraagt. Een 

roos heeft bijvoorbeeld sterkere grond 

nodig. De ene plant wil tuinturf, de 

ander zware mest, de ander klei, weer 

een ander oude verteerde grond. Maar 

als we een struik, boom of plant 

geschonken krijgen, kan dat niet. 

We gaan dan op zoek naar een 

plekje en ik voeg grondverbeteraars 

toe. Soms iets dat specifiek bij de 

plant past, een bepaalde bemesting, 

of anders compost – dat is eigenlijk 

altijd goed.” 

Hanneke vult aan: “In het dorp 

is een plantenzaak waar ik altijd 

een zak blauwe korrels koop, die 

overal goed voor zijn. Voorheen had ik 

Culterra-korrels, maar die stinken zo. 

De korrels van die zaak ook wel, maar 

veel minder. Die strooi ik her en der, 

steeds in het voorjaar.”

Sproeisysteem
De hovenier legde een sproeisysteem 

aan, waardoor de tuin iedere dag 

een kwartier lang van water wordt 

voorzien.

Köhlenberg: “Aan de buitenkraan 

zitten watertimers, een soort 

computertjes, waarop je de tijden van 

het sproeien kunt instellen. Vandaar 

lopen leidingen met sproeiertjes naar 

de plekken die echt water nodig 

hebben. Tegenwoordig kun je ook 

voelertjes kopen die de vochtigheid 

meten en daar de watervoorziening op 

aanpassen. Je hebt zelfs apps die het 

vochtgehalte op peil houden.” 

Hanneke: “De watertimers worden in 

de winter afgekoppeld en naar binnen 

gehaald, de leidingen blijven liggen. 

Ik doe om de uiteinden een plastic 

zakje, zodat er geen ongedierte in kan 

kruipen. Als het erg warm is, geeft ik 

extra water. Met de tuinslang, zo met 

m’n duim erop.” 

Ook de plantenbakken worden met de 

hand besproeid. Als ze met vakantie is, 

vraagt ze iemand van de tuincommissie 

om in te vallen.

Factuurtje
In het hoekje bij de kraan staat een 

klein arsenaal aan harken, scheppen en 

schoffels. Eén keer per maand werkt de 

tuincommissie een ochtend lang in de 

tuin. “Onkruid wieden, dode bloemen 

eruit halen, klimop weghalen, hop en 

winde eruit trekken. En we overleggen 

over nieuwe planten. Soms gaat er iets 

dood en dan kijken we of we hetzelfde 

terug planten of iets nieuws.” 

Tussendoor houdt Hanneke de boel bij, 

ze woont vlak in de buurt. Liesbeth 

doet het grotere onderhoud: maaien, 

knippen, heggen scheren. Ze loopt af 

en toe een rondje door de tuin: “Dan 

zie ik dat ik sommige dingen moet 

Blauwe korrels
De korrels die ‘overal goed voor zijn’ heten Nitrofosca. Ze zijn te koop bij 

bloemen- en plantenhandel De Kleine Markt in Wassenaar. De eigenaar licht 

desgevraagd toe: “Wanneer je die toevoegt, zie je binnen een maand resultaat. 

Het zijn blauwe korrels, zeg maar: Viagra voor je planten.”

“De passiebloem was 
al te hartstochtelijk
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Bijna alles is mogelijk
Audio Visuele techniek (AV) heeft 

zeker de laatste jaren een enorme 

ontwikkeling doorgemaakt. Zowel in 

kwaliteit als in mogelijkheden. Maar 

moet je alles willen wat mogelijk is?

Complete integratie is mogelijk van 

camera’s, regisseren, uitzenden, audio, 

beamers, licht etc. Al die mogelijkheden 

kun je bedienen met ‘presets’, vooraf 

geprogrammeerde instellingen. Leuk, 

maar wat als de situatie afwijkt, of 

u wilt niet steeds dezelfde statische 

uitzendingen?

Goed beeld en geluid staat of valt 

met uw wensen, mensen en de 

mogelijkheden van de techniek.

Wie bent u?
Daarmee bedoelen we dat we eerst 

willen weten hoe uw kerk en het 

techniekteam is samengesteld. Is het 

een klein team met enige basiskennis, 

of bestaat het uit 10 of meer mensen 

met uitgebreide technische kennis en 

praktijkervaring?

Ook als die ene zeer ervaren vrijwilliger 

er niet is, moet de techniek functioneren 

als altijd. De kijker en luisteraar moeten 

feitelijk geen verschil merken.

Eerst luisteren, dan 
adviseren
Voor we met een uitgewerkt advies 

komen stellen we veel vragen aan 

u. Wat is het doel van de nieuwe 

installatie? Is vooral de voorganger 

belangrijk, of moet de samenzang en 

muzikale begeleiding ook perfect uit de 

verf komen? Wordt de eredienst ook live 

gestreamd? Met één of twee camera’s en 

eenvoudige regie, of met vijf camera’s 

met mooie, vloeiende overgangen?

Graag bedenken we betere oplossingen, 

of voordeligere. Soms temperen we 

verwachtingen of kunnen we die juist 

overtreffen. Altijd zoeken we met u 

naar de beste oplossing binnen uw 

budget.

Uiteindelijk willen we samen met u het 

gevoel creëren dat alles klopt!

Training vooraf en tijdens
Als Smash AV een installatie oplevert, 

dan trainen wij uw vrijwilligers. Niet 

alleen vooraf, we draaien ook de 

eerste diensten met hen mee. En gaat 

er dan toch nog iets mis, dan zijn we 

bereikbaar, zeker op zondag.

Ervaring telt
Wij kennen kerken van binnen en 

van buiten. Meer dan 200 kerken uit 

alle denominaties mogen we tot onze 

klantenkring rekenen. Dat levert ons 

steeds weer een schat aan ervaring op 

die we graag delen met nieuwe klanten.

Koffie
In ruil voor een kop koffie, komen we 

graag eens vrijblijvend met u praten! 

Neem vandaag nog contact met ons op.

Het klinkt misschien vreemd voor een installateur van beeld- en 
geluidstechniek, maar die techniek is niet waar het om draait. In kerken 
staat de dienst, de viering centraal en hoe mensen dat kunnen meebeleven. 
De techniek moet daaraan dienstbaar zijn.

Beleving kerkdienst
is het doel, niet de techniek

“De kerk moet zich 
niet aanpassen aan 

de techniek, maar de 
techniek aan de kerk

Montagestraat 1
8263 BP Kampen

www.smash-av.com
038 - 333 2973

Inspirerende series

LIVE

UW KERK

Elke zondag een 
nieuwe aflevering

Graag informeren wij u vrijblijvend over
mogelijkheden en fi scale 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
collectebonnen

een beproefd systeem

Collectebonnen

(onderdeel van StyleMathôt, grafi media-specialist)

Postbus 2096, 2002 CB Haarlem
tel (023) 517 83 28   fax (023) 55 333 50

info@collectebonnen.nl  -  www.collectebonnen.nl

Graag informeren wij u vrijblijvend over

Collectebonnen

Graag informeren wij u vrijblijvend over

Collectebonnen

 � Kerkenvisie 

 � Breder gebruik

 � Herbestemming

 � Afstoot

 � Uitbreiding

 � Nieuwe locatie

 � Ander kerkelijk gebruik

Kampen | Rotterdam | 06 24491848 | info@kaader.nl  | www.kaader.nl
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De parochiekern Maria ten 

Hemelopneming is onderdeel van 

de Pater Damiaanparochie, die zich 

uitstrekt tot op Schouwen-Duiveland. 

Ovezande valt onder de gemeente 

Borsele op Zuid-Beveland. 

Heemtuin
De regen van deze zomer heeft de 

tuin zichtbaar goed gedaan. Hoog 

opgeschoten planten en struiken 

staan in weelderige borders, met 

onderhoudsarme paadjes van 

boomschors er tussen. Op een houten 

bankje zit Corrie de Baar, al zeven 

jaar actief als vrijwilligster in het 

onderhoud van de heemtuin naast de 

kerk.

De Baar: “De gemeente startte rond 

2012 een project over duurzaamheid. 

Een van de ideeën was deze 

heemtuin. Ik werd gevraagd om mee 

te werken. Omdat ik van tuinieren 

houd, zei ik ja. Met een kleine groep 

bedachten we hoe de tuin er uit zou 

kunnen zien. In bloemenboeken 

zochten wij planten en bloemen waar 

veel bijen en vlinders op af komen. 

Parochie, burgerlijke gemeente en zorginstelling knapten samen de 
omgeving van de rooms-katholieke kerk in Ovezande op. Met een 
heemtuin, een theehuis in de pastorie en een nieuw Mariabeeld uit 
gekapt hout.

Tekst en beeld: Kerkmagazine

Wij kregen veel stekken en planten 

uit andere tuinen in het dorp. De 

gemeente plantte een heg langs de 

tuin, legde een pad aan en gaf ons 

startkapitaal voor de aanleg. 

In het begin waren mensen sceptisch, 

ze vreesden dat het hier een wildernis 

zou worden en dat we er snel mee 

zouden stoppen. Na zeven jaar is 

er vooral enthousiasme. De tuin 

ligt midden in het dorp, er lopen 

veel mensen langs. Nu en dan zit er 

iemand op het bankje.

Elke maandagochtend werken wij hier 

met z’n drieën, twee vrouwen en een 

man, rond de zeventig. Wij beginnen 

met koffie en een werkbespreking, er 

is altijd wat te doen. Omdat de tuin zo 

vol staat, krijgt onkruid weinig kans. 

Waar we veel last van hadden waren 

eikels die uit de boom vielen en 

opschoten. Je kon ze met handenvol 

oprapen. Haal je die plantjes niet 

bijtijds weg, dan staat je tuin zo vol 

eiken. 

Er bloeit altijd wel wat in de tuin. Op 

dit moment staan er veel margrieten, 

te veel. De bloemengroep van onze 

parochie kan ze in de kerk zetten.”

 
Zeeuws knopje
De planten in de heemtuin zijn 

zoveel mogelijk inheems en uit 

de streek. Geitenbaard, acanthus, 

helianthus met scherpe punten. 

Lavendel, salie, oregano. Toortsen, die 

zichzelf uitzaaien. Rode zonnehoed, 

vanzelf opgeschoten. Prikneus, 

ijzerhart, hortensia. Kievitseieren, 

schildersverdriet. Vrouwenmantel, een 

gemakkelijke, goede bodembedekker. 

Bloeiende vlinderstruiken, campanula. 

Monnikskap, Kartuizer anjer, 

Judaspenning. 

De Baar: “Longkruid bloeit vroeg 

in het voorjaar. Herfstasters later in 

het jaar, je moet ze in toom houden, 

voordat je het weet staat je tuin er 

vol mee. Dit is kaasjeskruid, met 

zaad in de vorm van kleine kaasjes, 

karakteristiek voor Zeeland. En 

Zeeuws knoopje, ook wel sterrekruid 

genoemd, dat de hele zomer 

onafgebroken bloeit, met oudroze 

bloemetjes in de vorm van een 

knopje, op lange stengels.”

Er hoeft geen gazon te worden 

gemaaid, geen onkruid tussen 

de tegels uitgehaald. De tuin is 

een lust voor het oog en tegelijk 

zo onderhoudsarm mogelijk. 

Wieden, snoeien en knippen zijn 

de voornaamste werkzaamheden, 

bedoeld om de variëteit te behouden 

en niet één plant dominant te laten 

worden. Corrie de Baar werkt met 

veel enthousiasme aan het groene 

hart van Ovezande.

Grote bruine beuk
De heemtuin kreeg onlangs meer 

licht door de kap van een oude 

beuk aan de zuidzijde. Ad Schenk, 

voorzitter van de parochiekern en 

oud-wethouder van Borsele, weet er 

alles van.

“De ontwikkeling van dit gebied 

is onderdeel van het masterplan 

Ovezande. Er kwam een nieuwe 

school, het Dorpshuis werd 

opgeknapt. Er kwam een nieuw 

woonzorgcomplex, de sportvelden 

werden vernieuwd. Als afsluiting zou 

er een groen hart in het dorp komen. 

Daarvoor was de kerktuin nodig en 

onze kerk staat midden in Ovezande.”

De gemeente Borsele had de kerk 

nodig, die daardoor een sterke 

positie kreeg om te onderhandelen 

over de voorwaarden. Zo kan de 

parochie te allen tijde het deel waar 

nu de heemtuin is terugvorderen. 

Bijvoorbeeld wanneer de pastorie 

verkocht zou worden. Over de 

bestemming van de leegstaande 

pastorie later meer, eerst de beuk.

Schenk: “Tegen betaling en onder 

voorwaarden verhuren wij alle grond 

rond de kerk aan de gemeente, die 

de herinrichting op zich nam. Een 

grote bruine beuk bleek ernstig 

aangetast door schimmel. Meer 

dan vijftig procent van de wortels 

bleek te zijn weggerot. Kappen was 

onvermijdelijk. De huurovereenkomst 

was duidelijk over wie de kosten op 

zich zou moeten nemen: de gemeente. 

Totaalkosten: € 15.000,--, voor kap en 

terugplanten van twee platanen.”

De oude beuk stamde uit 1868. De 

gemeente vreesde dat de kap ervan 

niet zonder slag of stoot zou gaan. Zo 

ontstond de gedachte om het hout van 

de beuk een tweede leven te geven.

Kettingzaag
Schenk: “In mijn hoofd was al eerder 

de gedachte opgekomen om van 

het hout een Mariabeeld te laten 

maken, als een mooi element in de 

heemtuin. Wij nodigden Peter Verlaan 

uit, een kettingzaagkunstenaar uit 

Maria uit de beuk
“Prikneus, ijzerhart, 

kaasjeskruid
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de buurt, uit om er een beeld van 

te maken. Hij maakte al eerder een 

beeld van Bonifatius voor de kerk op 

Kwadendamme. 

Het was een uitdaging om uit de 

hoofdstam een stuk hout te halen dat 

groot genoeg was voor het beeld. Het 

grootste deel bleek al hol te zijn. Uit 

het bovenste stuk kon nog 2.60 meter 

vol hout worden gewonnen. Een beetje 

knoestig, dat wel.”

Er ligt nog hout in de opslag te 

wachten op herbestemming. Iedereen 

die € 100,- of meer bijdroeg aan de 

kosten van het beeld ( € 6.000,-), kreeg 

een plankje uit een schijf van een 

zijtak, met ruimte voor waxinelichtjes.

“Onze zoon Nathan ontwierp en 

bouwde een prieel voor het beeld. 

Voor het dak ritselde hij plexiglas bij 

een buurman. ‘Is het voor de kerk? 

Neem maar mee!’ Het aanvragen van 

een omgevingsvergunning duurde 

even, maar het lukte. Samen met de 

gemeente zochten we er een mooie 

plaats voor, half in de tuin, gericht op 

wie voorbij komt, goed zichtbaar vanaf 

de Hoofdstraat. De reacties vanuit het 

dorp zijn louter positief.”

Op zondag 30 mei werd het beeld 

ingezegend met wijwater en wierook 

door pastor Paul Verbeek.

Pastorie
Wat restte, was de herbestemming 

van de leegstaande pastorie. 

Schenk: “Met de gemeente en de 

woningbouwvereniging onderzochten 

wij al eerder de mogelijkheid voor 

jongerenhuisvesting op de eerste 

verdieping. Dat zou alleen lukken als 

wij de pastorie weggaven, dat was 

voor ons geen optie. 

Achter de kerk bouwde Zeeuwse 

Gronden, een instelling voor begeleid 

wonen van mensen met psychiatrische 

achtergrond, een nieuwe locatie. 

Dat was ook een onderdeel van 

het masterplan. Bij de opening, ik 

was toen nog wethouder, raakte ik 

in gesprek met manager Miranda 

Dieleman.”

Lang verhaal kort: de parochie 

verhuurt voor drie dagen per week 

de benedenverdieping aan Zeeuwse 

Gronden. Zij maakten er een theehuis 

van als dagbesteding voor een aantal 

cliënten, met hulp van vrijwilligers 

uit het dorp en de omgeving. 

Professionals uit de organisatie 

richtten de ruimte in, sfeervol en 

uitnodigend. Voor de pastorie ontstond 

een terras.

Schenk: “Dankzij een bijdrage van het 

Kansfonds voor de onrendabele top 

en met hulp van vrijwilligers uit de 

parochie knapten wij de gang en de 

keuken op, nieuwe toiletten, nieuwe 

keuken. Onlangs bedankten wij de 

vrijwilligers met een gezellige avond. 

Ik vroeg Zeeuwse Gronden om iets 

lekkers te bakken en dat was prima 

verzorgd. Laatst gaf ik een aantal 

collega’s die afscheid namen een 

cadeaubon om hier koffie of thee te 

komen drinken. 

Zo sta ik er in: pro-actief betrokken zijn 

en zoeken naar mogelijkheden om van 

het theehuis een succes te maken.”

Door de handen ineen te slaan en 

recht te doen aan ieders belangen en 

behoeften, lukte het in Ovezande om 

een uitnodigend groen hart in het 

dorp te scheppen. De kerk staat in alle 

opzichten midden in het dorp.

Ad Schenk, voorzitter van de parochiekern

info@schaapsound.nl
Tel: 085 - 066 3333

KERKGELUIDSINSTALLATIES   

PRESENTATIE/KERKTV

AKOESTIEK

NETWERK/WIFI

VERLICHTING

DOMOTICA

Zwolle  |  Ridderkerk  |  Roermond

www.schaapsound.nl

Maatwerk in de Schildkerk Rijssen
AUDIO- EN  
VIDEOBEDIENING 
VANUIT DE KOSTERBANK
Neem contact op voor meer informatie
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Door: Marco van de Wetering

Wat zijn aerosolen?
Aerosolen zijn piepkleine luchtdeeltjes 

of druppeltjes die het coronavirus 

kunnen bevatten. In dit geval -bij 

uitademing door de mens- zijn het 

luchtdruppeltjes. Ze zijn tussen de 0,2 

en 200 micrometer in omvang, ofwel: 

0,0002 – 0,2 millimeter. 

Hoewel de term pas door corona bij 

breder publiek bekend werd, kun je 

aerosolen vrijwel dagelijks gewoon 

zien: rook, mist en wolken bestaan 

ook uit aerosolen.

Grote luchtdruppels
Tot voorjaar 2021 hingen het RIVM 

en de Wereldgezondheidsorganisatie 

WHO de theorie aan dat uitsluitend 

grote luchtdeeltjes het coronavirus 

bevatten. Dergelijke druppeltjes 

zakken na uitademen binnen ongeveer 

1,5 meter naar de grond. Vandaar de 

anderhalvemetermaatregel.

Adem
Elk mens ademt grote luchtdruppels 

en aerosolen uit. Bij een met COVID-19 

besmet persoon bevatten die deeltjes 

dus het coronavirus. 

Deze kleine luchtdruppeltjes zakken 

niet naar de grond, ze blijven zweven. 

Anders dan een gas als CO2 (dat we 

ook uitademen), verspreiden aerosolen 

zich niet gelijkmatig door een ruimte. 

Ze kunnen zich ophopen en zo als 

het ware een onzichtbare wolk van 

druppeltjes vormen met een relatief 

hoge concentratie coronavirusdeeltjes.

Wetenschappelijk 
onderzoek
Op basis van wetenschappelijke 

onderzoeken van onder andere de 

universiteiten van Amsterdam, Delft, 

Twente, Cambridge en diverse andere, 

zijn de WHO en RIVM er sinds mei 

2021 van overtuigd dat aerosolen wel 

degelijk een belangrijke factor zijn bij 

de overdracht van het coronavirus. Van 

de mazelen was al bekend dat het virus 

zich juist sterk verspreid via aerosolen. 

Op basis van wetenschappelijke 

onderzoeken en studies concluderen 

wetenschappers nu dat aerosolen een 

belangrijke rol spelen bij de besmetting 

met het coronavirus.

Ventileren
De laatste maanden is ‘ventilatie’ het 

belangrijkste wapen in de strijd tegen 

de verspreiding van het coronavirus. 

In het artikel ‘Nieuwe basisregel tegen 

corona: frisse lucht’ op pagina 26 van 

dit Kerkmagazine, kunt u veel meer 

lezen over ventilatie.

Er bestaat bij heel veel mensen nog veel onduidelijkheid over 
aerosolen en daardoor over het belang van ventilatie. 
De aanvankelijk sceptische houding van het RIVM over de rol van 
aerosolen bij overdracht van COVID-19 heeft daaraan bijgedragen. 
Sommige vroege aanhangers van de aerosolen-theorie zijn in het 
begin van de pandemie 
bovendien geframed als 
‘pseudo-wetenschappers’.
Zo ontstond een zweem 
van overbezorgdheid 
of nepnieuws rond het 
onderwerp. Dat is niet 
terecht.

Aerosolen en coronavirus:

hoe zit het?

Ventilatie

Schone lucht

Vervuilde lucht

1,5 meter

vandorp.eu | ventilatie@vandorp.eu

Voldoet uw kerk 
aan de ventilatie-
richtlijnen? 

Ventilatiecheck (Bouwbesluit)

Onlangs is ‘ventileren’ toegevoegd als 
vierde basisregel in de strijd tegen corona. 
Voor de ventilatierichtlijnen in gebouwen 
wordt verwezen naar het Bouwbesluit. 
Wilt u weten of uw kerk hieraan voldoet? 
Dan kunt u via vandorp.eu/ventilatie een 
ventilatiecheck uitvoeren. Deze toetst de 
ventilatiehoeveelheid aan het Bouwbesluit. 

Ook kunt u via deze website contact met 
ons opnemen of een ventilatiecheck op 
locatie aanvragen.

De grote luchtdruppels zakken 
binnen 1,5 meter naar beneden. 
Aerosolen blijven in de ruimte 
hangen. Daarom: ventileren!
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Aan het woord is Paul van Dorp, 

adjunct-directeur bij Van Dorp, 

een technisch dienstverlenend 

bedrijf met 20 vestigingen door het 

hele land en gespecialiseerd in onder 

meer klimaattechniek en ventilatie. Als 

lid van de Protestantse Gemeente in 

Zoetermeer heeft Van Dorp niet alleen 

ervaring als deskundige, maar ook als 

kerkbezoeker.

“Overal waar je muren en plafonds 

neerzet, sluit je een hoeveelheid lucht 

af van de buitenlucht. En de lucht 

buiten is gezond, de lucht binnen 

niet standaard. Deze wordt namelijk 

verontreinigd doordat mensen binnen 

in- en uitademen. Hoe meer mensen er 

in een ruimte zijn, hoe ongezonder de 

lucht wordt als je niet ventileert.”

Wat is ventilatie feitelijk en heb je er per 

se een installatie voor nodig?

“Ventilatie is eigenlijk niets anders 

dan verse lucht naar binnen zuigen en 

gebruikte lucht naar buiten blazen. Om 

binnen gelijke druk te houden moeten 

beide hoeveelheden in balans zijn. 

Om te ventileren heb je niet per se een 

speciale installatie nodig. In huizen zie 

je bijvoorbeeld vaak roosters boven de 

ramen waardoor koude lucht binnen 

komt. Die zakt naar beneden waar een 

radiator de lucht verwarmt en weer 

omhoog stuwt. Voor die luchtcirculatie 

hoef je verder niets te doen. Verder kent 

iedereen het principe van open ramen 

en deuren, kieren onder de deur of 

luchtlekken in oudere gebouwen door 

gebrekkige isolatie of afwerking.

Technische installaties bij ventilatie zijn 

nodig als er grotere aantallen mensen 

in één ruimte zijn. Als je ademt, stoot 

je CO2 uit, dat is een gegeven. In een 

kerk- of vergaderzaal red je het dan 

al snel niet meer met een raampje 

openzetten. Eigenlijk draait het erom in 

hoeverre je gezondheid meeneemt als 

belangrijk criterium bij ventilatie.”

De overheid heeft ‘ventileren’ toegevoegd 

als vierde basisregel. Waarom is dat?

“Het is bewezen dat het coronavirus 

zich in belangrijke mate verspreid via 

zogenaamde aerosolen (zie kadertekst).

Deskundigen bij RIVM en andere 

onafhankelijke organisaties zijn er 

inmiddels van overtuigd dat ook 

die kleine druppels het complete 

virus bevatten. Gassen zoals CO2, 

verspreiden zich gelijkmatig in de 

gehele ruimte, aerosolen niet. Die 

kunnen zich juist ophopen in een 

ruimte als er onvoldoende wordt 

geventileerd waardoor de kans op 

besmetting weer aanzienlijk toeneemt.”

“Tot voor kort ging het bij binnenklimaat en ventilatie vooral om comfort; 
je wilt frisse, gezonde lucht en de juiste temperatuur. Ventilatie als nieuwe 
basisregel tegen corona legt juist extra nadruk op gezondheid. Als kerken het 
belangrijk vinden dat hun bezoekers niet besmet raken tijdens de eredienst, 
dan moeten zij iets met dat gezondheidsaspect.”

Tekst: Marco van de Wetering   |   Beeld: Kerkmagazine

Kerken zijn meestal grote gebouwen 

met veel ruimte. Zijn de restricties voor 

kerken niet wat erg streng?

Van Dorp onderbouwt zijn reactie 

met enkele cijfers die het aantal 

virusdeeltjes (‘kwanta’ quanta’    

genaamd) uitdrukken dat een besmet 

persoon per situatie uitstoot. “Als 

iedereen gewoon in een kerkzaal zit 

en verder niets doet, dan stoot een 

besmet persoon 5,7 quanta per uur 

uit. Wanneer iemand gewoon spreekt 

is dat 7,6 quanta per uur. Bij zingen 

stijgt die hoeveelheid naar 490 quanta 

per uur! Dat is een fors hoger risico 

op verspreiding van het virus bij één 

besmet persoon.

De werkgroep Zingen in de kerk van 

de PKN verwoordde het zo bij haar 

advies omtrent zingen: ‘Bij zingen in de 

kerk is de kans op een super spreading 

evenement dominant mogelijk’. 

Helaas hebben we daar via de media 

voorbeelden van gezien.”

Hoe bepaal je wat voor installatie jouw 

kerk nodig heeft?

“Dat begint al met het Bouwbesluit, 

waar ook het RIVM naar verwijst. 

Hierin zijn ook de ventilatie eisen 

zijn .vastgelegd. Buitenlucht bevat 

450 ‘parts per million’ CO2; binnen 

moet dat onder de 900 PPM blijven. 

Vervolgens kijk je naar het maximaal 

aantal bezoekers dat in de kerkzaal past  

en de duur van een kerkdienst. Je kunt 

dan snel berekenen welke capaciteit 

nodig is om de CO2-waarde zo dicht 

mogelijk bij die 450 PPM te houden. 

Vervolgens is de keuze: neem je een 

constant volume systeem of een 

variabel volume systeem. Het eerste 

draait continu op het ingestelde 

vermogen. Bij een variabel systeem 

wordt de hoeveelheid aan te voeren 

verse lucht aangepast aan de 

luchtkwaliteit en temperatuur. Daarmee 

bespaar je nog behoorlijk op energie.”

Hoe zit dat bij monumentale kerken?

“De ene monumentale kerk is de andere 

niet, maar in het algemeen zijn het ruimtes 

met veel volume. Dezelfde principes gaan 

op als bij andere kerkgebouwen. Wel is 

er bij monumentale kerken vaak meer 

sprake van natuurlijke ventilatie door 

circulatie van warme en koude lucht. Ook 

zijn ze vaker slecht geïsoleerd en zijn er 

tochtgaten bij deuren, ramen en in muren.

De risico’s met betrekking tot het 

coronavirus zijn in die kerken wel 

wat kleiner door de grote hoogte van 

de gebouwen. Bovendien is het veel 

lastiger om ventilatie te installeren 

vanwege hun monumentale status.”

Een goede airconditioning volstaat 

toch ook wel om coronabesmetting te 

voorkomen?

Nu veert Van Dorp hoorbaar op 

tijdens het telefonische interview. 

“Absoluut niet! Een airco is gericht 

op comfortverbetering en voert 

geen verse lucht aan. Hij koelt de 

aanwezige lucht die vervolgens wordt 

hergebruikt. Sterker nog, de ventilator 

van de airco verspreidt niet alleen de 

gekoelde lucht, maar ook het virus. 

Een airco is dus juist niet geschikt bij 

preventie van coronabesmetting.”

Zijn er nog andere oplossingen?

“Het gebruik  van schone buitenlucht 

is in veel gevallen kostenefficiënter. Je 

hoort veel over de zgn. HEPA-filters. Dat 

zijn dichte filters die zeer sterk de lucht 

zuiveren. Door hun dichtheid is er wel 

relatief veel energie nodig om de lucht 

door het filter te persen. Voor grote 

ruimtes heb je dus grote installaties 

nodig. Dat heeft uiteraard behoorlijk 

invloed op de kostprijs.

Als de basisregel ventileren niet 

mogelijk is, kijk dan naar installaties.”

Meer informatie
Kerkrentmeesters en beheerders 

kunnen meer informatie over corona 

en ventilatie vinden in het Masterplan 

Ventilatie.

NB Goede ventilatie is slechts één van 

de coronamaatregelen die het RIVM 

voorschrijft, naast diverse andere 

maatregelen.

Warmtepompen op het dak van de Petrakerk in Harderwijk.

De Barneveldse Emmaüskerk (zie artikel op pagina 4) 
investeerde extra in klimaattechniek.

Aerosolen
Het coronavirus zit in grote 

luchtdruppels die mensen uitademen. 

Na uitademen vallen die grote 

luchtdruppels binnen 1,5 meter 

neer, vandaar de afstandsmaatregel. 

Inmiddels staat vast dat ook aerosolen 

het virus kunnen bevatten. Aerosolen 

zijn veel kleiner en blijven langer 

zweven waardoor ze ook bij naleving 

van de anderhalve meter maatregel 

mensen kunnen besmetten.

www.masterplanventilatie.nl 
www.eerstehulpbijventilatie.nl  
www.vandorp.eu

“Zingen geeft ruim 60 keer 
meer besmettingsrisico 

dan spreken

Opmerking: De foto’s zijn algemene 
illustraties bij het onderwerp ventilatie.

Nieuwe basisregel tegen corona:   frisse luchtfrisse lucht
pagina 27
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“Zwiep je met de camera 
door de zaal of breng je 

er rust in?

Nadat kerken hun deuren 

moesten sluiten in de 

lockdown, nam het 

livestreamen van kerkdiensten een 

hoge vlucht. Sommige kerken waren 

er beter op voorbereid dan anderen. 

Streamen
De Christengemeente Zierikzee had er 

de nodige ervaring mee, vertelt Dick 

Everaarts, Hij was lid van het team 

van oudsten in deze evangelische 

gemeente zonder vaste voorganger.

Everaarts: “In het begin van de 

coronacrisis streamden wij onze 

diensten 7 maanden zonder publiek 

erbij, met alleen onze muziekgroep en 

een spreker. Daarna schaalden we op 

naar 30 personen, met voorrang voor 

ouderen en alleengaanden. Sinds 13 

juni ontvangen we 60 mensen.

Wij hadden al 1 PC staan, nu zijn 

het er drie: 1 voor de 2 beamers, 1 

voor de stream. Wij kunnen daarmee 

verschillende scènes kiezen en picture 

in picture, zodat er bijvoorbeeld een 

powerpoint getoond kan worden met 

de spreker ernaast. Wij gebruiken 1 

camera met joystick en presets.

Bijkomend voordeel van deze 

ontwikkeling was dat wij door de 

techniek die we moesten uitrollen 

meer jongeren bij onze gemeente 

konden betrekken. Paul Post, een 

van onze gemeenteleden, werkt bij 

Relisound. Hij heeft veel werk verricht 

in opbouw, afstellen en training.”

Het is een uitdaging om bij streaming 

het geluid goed te krijgen. Zo moest 

de drummer van de band ingemengd 

worden, wat voorheen niet zo was. 

Ook de verstaanbaarheid van het 

vrije gebed, na de preek, was een 

punt. Wie binnen 4 tot 5 meter 

van de zaalmicrofoon zat, was te 

verstaan. Voor anderen was een losse 

handmicrofoon nodig.

Everaarts: “Het feit dat we kunnen 

streamen resulteerde er in dat één 

van de christelijke basisscholen hun 

musical opvoerden opgevoerd in onze 

zaal, opnieuw met hulp van een paar 

jongeren uit de gemeente.”

Meebeleven
In de Elthetogemeente te 

Alblasserdam waren de 

diensten te volgen via www.

kerkdienstmeebeleven.nu. Peter 

Dekker is lid van de kerkenraad van 

deze Protestantse Gemeente Eltheto 

Alblasserdam, die een vrijzinnige 

inslag heeft.

“Wij sloten direct de deuren. 

De gemiddelde leeftijd van onze 

gemeenteleden is hoog is en dat maakt 

ons kwetsbaar. Vergeleken met de 

landelijke PKN waren we roomser dan 

Kerken en gemeenten moesten afgelopen jaar alle zeilen 
bijzetten om aan de corona-maatregelen te voldoen: livestreams, 
reserveringen regelen, inrichting van de kerkzaal, ventilatie.

de paus, we wilden geen risico’s lopen.

Wij hadden al een klein jaar 

geoefend met het uitzenden van 

onze kerkdiensten. Dat doen wij via 

‘kerkdienstmeebeleven.nu’, eerst voor 

de mensen die niet meer naar de kerk 

kunnen komen. Daar hadden we goede 

ervaringen mee, totdat corona kwam 

en er massaal gebruik gemaakt werd 

van de site. Dat konden de servers 

niet aan, er was sprake van uitval van 

diensten. Bij uitvaarten zat ik met 

kromme tenen: gaat dit allemaal wel 

goed? Die problemen zijn nu opgelost.

Er is 1 camera, waarmee we de hele 

kerkzaal in beeld kunnen brengen. 

Bemensing is wel een punt, we 

hebben te weinig jonge mensen 

die kunnen inspringen. Binnenkort 

overleggen we over de manier waarop 

we de dienst kunnen weergeven. 

Zwiep je met de camera door de zaal 

of breng je er rust in?”

Aanmelden
Op zeker moment mochten er 

weer mensen naar de kerk komen. 

Dekker: “Er mogen bij Eltheto nu 

maximaal 35 mensen in. Dat kan 

op anderhalve meter afstand. Die 

moeten zich van te voren aanmelden 

bij een van de leden van de COVID-

commissie, die bijhoudt wanneer 

het maximum is bereikt. Aanmelden 

kan per telefoon, app of mail. Het 

is helaas voorgekomen dat iemand 

zich niet aanmeldde, toch kwam en 

weggestuurd werd. Dat is vervelend, 

maar soms onvermijdelijk.”

Everaarts runt Digisign, een 

ontwerpbureau voor websites en apps 

runt. Voor zijn gemeente ontwierp 

hij een aanmeldapp, bereikbaar via 

de website van de Christengemeente 

op ‘inschrijven voor zondag’. “Ieder 

gemeentelid of gast kon zich hier 

inschrijven door aan te geven wat 

voor een soort bezoeker je bent. Als 

het maximumaantal bereikt was, gaf 

de app dat aan. Stel dat je je met vier 

mensen aanmeldde en er was nog 

plek voor twee, dan kwam het bericht: 

‘pas het aantal aan’. Er was voor 

iedere zondag een run op het aantal 

beschikbare plaatsen, vol is vol.”

De app wordt ook gebruikt voor 

andere aanmeldingen van jeugd 

en gespreksavonden binnen de 

gemeente. Digisign verkocht hem ook 

als tijdelijke reserveringsmodule aan 

een klant met een familiepretpark. 

Ventilatie
Een zaak van langere adem is de 

ventilatie. Gaandeweg de coronacrisis 

werd het belang van een goede 

luchtbehandeling duidelijk. In 

Zierikzee kon de Christengemeente 

een beroep doen op gemeentelid 

Maarten de Bruijne, ondernemer op 

het terrein van technisch advies.

De Bruijne: “In de zaal, waar we 

voor corona met tussen de 100 en 

140 mensen dienst hielden, was geen 

ventilatie aanwezig. Behalve als de 

ramen open stonden en een klein 

beetje ventilatie via twee gaten in het 

dak. Eigenlijk was er voor corona dus 

al behoefte aan een ventilatiesysteem 

om de luchtverversing op orde te 

krijgen, zodat het CO2 percentage in 

de ruimte niet te hoog wordt. 

Corona maakte dit urgent. 

Een aantal deskundigen maakten 

voor de kerken al een website, 

www.eerstehulpbijventilatie.nl, 

waarbij je kon zien hoe jee kerkzaal 

in combinatie met aantal personen en 

luchtverversing scoort. Op basis van 

deze site en internationale publicaties 

hebben we voor onze zaal een 

luchtbehandeling systeem ontworpen 

en aangelegd.”

Ondergrens
De Bruijne legt uit dat de ondergrens 

die het Bouwbesluit hanteert voor een 

goede luchtverversing te beperkt is. 

“Een goede luchtbehandeling heeft 

minimaal 25 m³/uur tot 60 m³/uur 

per persoon een verse lucht. Hoe meer 

hoe beter. Maar dit is ook afhankelijk 

Kerkmagazine jaargang 12, nummer 3

Joysticks en verse lucht

Tekst: Kerkmagazine   |   Beeld: Christengemeente Zierikzee en Elthetokerk Alblasserdam
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Ventilatie: www.mdebruijne.nl 
Relisound: www.relisound.nl 
Aanmeldapp: www.digisign.nl

van de dienst duur en de ruimte 

inhoud van de zaal. Een korte dienst 

in een grote zaal heeft minder lucht 

per persoon nodig dan een kleine zaal 

met lange dienst.

In onze zaal is een luchtbehandeling 

aangebracht die ingesteld kan worden 

tussen de 2000 en 5000 m³/uur. 

Gaan we uit van ca. 30 m³/uur dan 

kunnen we dus 166 mensen goed 

voorzien van verse lucht in normale 

omstandigheden (geen corona). 

Tijdens corona is de bezetting veel 

lager en komen we met 2500-3000 

m³/uur op 60 tot 80 mensen.

Aandachtspunten zijn: veel lucht 

nodig dus de manier van inblazen is 

belangrijk om geen tocht te krijgen. 

Daarom hebben we hier voor 

Airsocks (luchtzakken) gekozen. 

Deze hebben een groot geperforeerd 

oppervlak zodat lucht gelijkmatig 

verdeeld met lage snelheid ingeblazen 

wordt. Het andere aandachtspunt is 

de ‘motor’ van de ventilatie. Deze 

neemt behoorlijk wat ruimte in en 

is dus lastig in te passen in reguliere 

kerkgebouwen zonder specifieke 

ruimte daarvoor. Gelukkig hadden 

we hier naast de zaal een verloren 

lege ruimte beschikbaar. De motor 

maakt ook geluid en dat is ook een 

belangrijk item. In onze zaal gaat 

het tot 2500-3000 redelijk, maar daar 

boven wordt het geluid te storend / 

aanwezig. Hier zullen we dus nog wat 

aan moeten doen als we weer op het 

oude niveau zitten met aantal mensen 

in de zaal.”

Peter Dekker noemt de ventilatie 

in de Elthetokerk ‘op orde’. “Iedere 

week wordt de kerk door de COVID-

commissie uitgebreid gelucht, een 

dag van te voren of op de dag van 

de kerkdienst. Alle ramen en deuren 

staan tegen elkaar open en het 

waait windkracht zeven door de 

kerk. Volgens mij is dat afdoende, 

wij hebben in onze kerk geen 

besmettingen gehad. Wij hebben geen 

mechanische ventilatie. Ik denk niet 

dat wij een installatie gaan aanleggen, 

daar hebben we het geld niet voor. 

Misschien als we er subsidie voor 

kunnen krijgen.”

Avondmaal
Dekker: “De opbrengst van de 

collectes is niet gedaald. Bij de 

uitgang kunnen mensen hun 

bijdrage in een grote pot doen. 

Mensen die thuis kijken lezen in 

de nieuwsbrief hoe ze geld kunnen 

overmaken.

Met zingen gaan we terughoudend 

om in onze kerkdiensten. Eerst 

zong alleen onze dominee Hester 

Radstake. Dat kan ze gelukkig heel 

goed. Later kwam er een groepje van 

vier mensen die op veilige afstand van 

elkaar zingen. Een ander punt was de 

viering van het avondmaal. Dat kan 

niet in een kring. Ik maakte daarvoor 

een aantal tafeltjes, die precies passen 

op de leuningen van de kerkbanken. 

Ieder krijgt daarop zijn of haar eigen 

stukje brood of ouwel en glaasje wijn 

of sap. Helaas hebben we die tafeltjes 

al veel kunnen gebruiken.”

Everaarts stelt dat COVID naast veel 

mooie dingen ook strijd opleverde. 

“Wij willen ons als kerk aan de wet 

houden en de adviezen opvolgen die 

de regering ons stelt. Ondanks de 

rechten die we hebben gekregen als 

kerken mogen we daar niet lichtzinnig 

mee omgaan en hebben we constant 

gezocht naar wat verstandig is. Niet 

iedereen in onze gemeente dacht daar 

hetzelfde over. Sommigen vonden dat 

we de godsdienstvrijheid optimaal 

moesten benutten. Daar moet je met 

elkaar uit zien te komen.”

Zie ook het artikel ‘Aandachtspunten 

bij ventilatie’ op pagina 33 van dit 

Kerkmagazine.

“Helaas hebben we 
die tafeltjes al veel 
kunnen gebruiken

Kryptonstraat 22
6718 WR Ede 
0318-845 980

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

• Vaste audiovisuele installaties
• Adviestraject voor kerken
• Cursussen voor Kerktechnici

“Wij realiseren betrouwbare audiovisuele installaties, 
die eenvoudig door iedereen te bedienen zijn.”
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Ventileren 
Is niet meer en niet minder dan het 

verversen van lucht. Buitenlucht 

vervangt steeds een deel van de 

binnenlucht die vervuild is door vocht, 

stof of virusdeeltjes.

Luchten 
Zet voor en na de dienst ramen en 

deuren 10-15 minuten tegenover elkaar 

open, ook deuren tussen verschillende 

ruimtes. Dat is nog belangrijker wanneer 

er meerdere kerkdiensten na elkaar zijn.

In het najaar en de winter kan de 

binnentemperatuur daardoor flink 

zakken, maar dat weegt op tegen 

een mogelijk verspreiding van het 

coronavirus.

Let op: luchten voor en na de dienst is 

goed, maar niet voldoende! Wanneer 

raakt lucht vervuilt? Als er mensen 

in de zaal zitten. Wanneer is lucht 

verversen dus belangrijk? Tijdens de 

kerkdienst of viering!

Recirculatie ongeschikt
Een ventilator op een standaard 

verplaatst alleen de lucht in een 

ruimte. Virusdeeltjes en andere 

vervuilde deeltjes worden zo met extra 

kracht door dezelfde ruimte geblazen.

Een airconditioning doet in wezen 

hetzelfde: hij zuigt lucht aan, koelt die 

en blaast vervolgens dezelfde lucht 

dezelfde ruimte weer in.

Luchtreiniger
Een luchtreiniger met een HEPA-filter 

filtert actief deeltjes zoals virussen en 

bacteriën uit de lucht en blaast dus 

schone(re) lucht weer de ruimte in. 

Afhankelijk van de apparatuur kan zo 

tot wel 99,9% van de lucht worden 

gezuiverd. 

Luchtreinigers met een bipolaire ionisator 

zuigen vervuilde lucht aan en filteren de 

grove deeltjes eruit. Vervolgens voegt het 

apparaat negatief geladen ionen toe die 

zich hechten aan nog aanwezig vervuilde 

luchtdeeltjes. Die zakken daardoor naar 

de grond waardoor ze niet meer kunnen 

worden ingeademd.

Roosters
Zorg ervoor dat aanwezige

ventilatieroosters bij ramen en deuren 

altijd open staan, dag en nacht ook 

doordeweeks.

CO2 meters
Investeer in een CO2 meter. CO2 is 

weliswaar wezenlijk iets anders dan 

de aerosolen die het coronavirus 

kunnen bevatten, toch is het een zeer 

nuttig instrument. Een CO2 meter 

geeft aan hoeveel CO2 er in de kerk of 

vergaderzaal aanwezig is. `

Regelgeving bepaalt dat goede 

kwaliteit binnenlucht minder dan 0,1 

volumeprocent CO2 bevat 

(<1.000 ppm). Als advies 

in relatie tot bestrijding 

van het coronavirus wordt 

momenteel de grens van  

900 ppm gehanteerd. Is het 

CO2-gehalte hoger dan is 

de ventilatie onvoldoende.

Aanvullende maatregelen
Als de ventilatie in uw kerkgebouw 

voldoet aan de richtlijnen van 

het Bouwbesluit, dan zijn er geen 

aanpassingen of uitbreidingen van uw 

systeem nodig. Goed is goed, het is 

niet nodig dat de ventilatie zo sterk is 

dat de haren van de kerkgangers aan 

het wapperen slaan!

Onderhoud
Laat uw ventilatiesysteem goed 

onderhouden door de leverancier of 

een vakkundige specialist. Daarmee 

garandeert u een goede werking en 

voorkomt u vervuiling van het systeem 

en bijbehorende leidingen.

Systemen
Er bestaan vele verschillende soorten 

apparatuur voor goede ventilatie. 

Ingebouwde systemen met een 

apparaat op dak of in een technische 

ruimte. Die hebben vaak een relatief 

grote capaciteit. Maar ook mobiele 

systemen werken uitstekend in zowel 

kleine als grote(re) ruimtes. Zeker 

voor de korte termijn is dat door de 

flexibiliteit een uitstekende oplossing.

Het Bouwbesluit zei ook altijd al een en ander over ventilatie. Als 
nieuwe basismaatregel tegen corona is het alleen maar belangrijker 
geworden. We zetten een aantal begrippen en aandachtspunten voor 
u op een rijtje.

Aandachtspunten bij ventilatie
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Door een ingrijpende 

renovatie van het interieur 

is de bruikbaarheid van de 

Koepelkerk sterk verbeterd. Het krijgen 

van toestemming voor de splitsing 

van het originele doophek was een 

moeizaam proces.

In het vierkante middendeel van de 

achthoekige kerk – het deel tussen 

de vier pilaren die de hoge koepel 

dragen – maakten banken plaats voor 

stoelen. Deze maken de indeling 

flexibel en geven de kerk betere 

gebruiksmogelijkheden. Dat geldt zowel 

voor de wekelijkse diensten van de 

protestantse gemeente, als voor andere 

activiteiten en evenementen. 

Voorheen lag de vloer van de kerk direct 

op het zand. Nu ligt deze op een dikke 

laag isolerend schuimbeton, waarin 

uiteraard vloerverwarming aangebracht 

werd. 

Doophek
Ingrijpender voor de indeling van de 

monumentale kerk uit het einde van de 

achttiende eeuw, is de ‘splitsing’ van 

het zware eiken doophek. Voorheen 

omheinde dat bijna een kwart van het 

middendeel. Een origineel element, 

maar een sta-in-de-weg voor een 

moderne kerk. 

Niet voor niets was er tegen het einde 

van de twintigste eeuw een podium 

naast de ‘dooptuin’ aangebracht om 

te dienen als liturgisch centrum en als 

plek waar koor of cantorij ook goed 

zichtbaar waren.

De delen van het doophek tegen de 

noordoostelijke pilaar, waaraan ook 

de hoge preekstoel hangt, zijn blijven 

staan. De andere twee verhuisden naar 

de tegenovergelegen hoekpunt van 

het middendeel en staan nu tegen de 

zuidwestelijke pilaar.

Alle gelovigen 
Dat was een idee van kerkarchitect 

Gerben Brouwer uit Beetsterzwaag. 

Het vierkante doophek is als het 

ware in twee gelijke hoekdelen uit 

elkaar getrokken, waardoor het hele 

middendeel van de kerk dooptuin 

geworden is. Zo is de tuin niet langer 

exclusief voor ambtsdragers en 

sacramenten, maar het domein van alle 

gelovigen. 

Misschien is dat symbolisch voor 

deze tijd, waarin mensen minder op 

hebben met hiërarchie. Heel anders 

dan in de bouwtijd van de kerk, 

toen trots de hoogste preekstoel van 

Noord-Nederland geplaatst werd in het 

typisch protestantse kerkgebouw, waar 

mensen zich letterlijk rond het Woord 

schaarden. 

Besparing
Buiten de pilaren zijn de paden 

verbreed door de voorste bank te 

verwijderen van de bankenblokken 

die tegen de buitenmuren staan. Ook 

rolstoelen en rollators kunnen elkaar 

daar nu passeren. Dankzij een gift 

van een gemeentelid kon een lift 

Rotte draagbalken, lek dak, gebrek aan dakpannen, de bruine knaagkever 
en een onwillige monumentencommissie. Het bouwteam van de Koepelkerk 
in Smilde bleef weinig bespaard. Gelukkig kwam het goed.

Met z’n allen 
in de dooptuin

Tekst en beeld: Dick Vos
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geplaatst worden, waarmee de galerij 

bereikbaar is voor iedereen. Dak- en 

vloerisolatie moeten in combinatie 

met voorzetramen en moderne 

verwarmingsketels leiden tot een 

besparing van duizenden euro’s per jaar 

op de energiekosten.

Toestemming
Het was niet eenvoudig om 

toestemming te krijgen voor de 

aanpassing van de dooptuin. Er is in 

totaal vijftien keer over vergaderd met 

de Provinciale Monumentencommissie, 

vertelt Boele Duin. Hij is al een jaar of 

vijftien voorzitter van het bouwteam.

Duin: “Nadat we een ‘ja, mits’ gekregen 

hadden, zijn we in 2017 begonnen 

met het restauratie van het orgel. 

Vervolgens kregen we het bericht dat de 

toestemming ingetrokken werd.” 

Probleem is dat de samenstelling van 

de commissie regelmatig wisselt. Als 

van de negentien leden een derde 

vervangen is, kunnen oordelen 

ineens anders uitvallen. Belangrijke 

overweging was dat dit de laatste 

koepelkerk in Nederland was met 

een dergelijke dooptuin. Eind 2020 

kwam de toestemming toch, vanwege 

de aanzienlijke vergroting van de 

gebruiksmogelijkheden. 

Nieuwjaar
Een deel kon bekostigd worden uit 

de Subsidieregeling instandhouding 

monumenten (Sim) van het rijk. 

Daarnaast werd subsidie aangevraagd uit 

een bijzondere regeling voor restauratie 

en herbestemming van kerken voor 

2021. Opmerkelijk aan deze regeling 

was dat de aanvragen in volgorde 

van binnenkomst in behandeling 

zouden worden genomen. De precieze 

voorwaarden zouden op 1 januari 2021 

om 00.00 uur beschikbaar komen. 

Dat leidde ertoe dat bij 

architectenbureau Kijlstra-Brouwer 

tijdens de jaarwisseling een aantal 

mensen op kantoor zat om de plannen 

zo snel mogelijk op de voorwaarden af 

te stemmen. “Om zeven uur ’s ochtends 

waren ze klaar”, weet Duin. “Op 16 

januari kregen we bericht dat er twee 

ton toegekend was. Toen konden we 

los en op 6 maart zijn we aan de slag 

gegaan.”

Lek dak
De verbouwing dit jaar was het 

sluitstuk van een lang proces. Dat 

begon in 2006, toen hervormd en 

gereformeerd Smilde samengingen 

en de hervormde Koepelkerk werd 

verkozen tot vierplek. Dat er nogal 

achterstallig onderhoud aan de kerk en 

Kerkmagazine jaargang 12, nummer 3

bijgebouw Het Kompas te verrichten 

was, was bekend. Daarnaast lag er 

een breder programma van eisen, 

aldus Duin. 

“Zo wilden we een overdekte 

verbinding tussen de Het Kompas en 

de kerk, onder meer opdat de toiletten 

altijd goed bereikbaar zouden zijn. 

Het dak was lek, het orgel moest 

gerestaureerd en er moest zeker 

geïsoleerd worden. De energie vloog 

de deur uit.” 

Duin maakte een bidboek voor onder 

meer de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, waarin de wensen en de 

mogelijkheden op een rijtje gezet 

waren.

Geen linkerpannen
Gebruik makend van de toenmalige 

BRIM-regeling werd in 2011 begonnen 

met het dak. Al doende bleek zeker 

de helft van de 16.000 dakpannen – 

waaronder linker- en rechterpannen 

– vervangen te moeten worden. 

Voorwaarde voor subsidie was 

echter vervanging door origineel 

oude exemplaren. En laten die nu 

net amper verkrijgbaar zijn. Duin: 

“Linkerpannen zelfs helemaal niet.” 

Ten einde raad belde Duin de 

voorzitter van de Provinciale 

Monumentencommissie. Toen die de 

situatie met eigen ogen gezien had, 

gaf ze direct toestemming om vier 

van de acht dakdelen te beleggen met 

nieuwe exemplaren. De wethouder 

die de vergunning moest verstrekken 

werd gebeld, en toen die een paar uur 

later instemde was er inmiddels een 

vrachtwagen vol pannen onderweg.

En passant werd er rot in de 

klokkenstoel ontdekt. De 60.000 euro 

die nodig waren voor vervanging, kon 

geleend bij het Restauratiefonds tegen 

een rentepercentage van 1 procent.

Beetje brutaal 
De renovatie van Het Kompas en de 

bouw van de glazen verbindingsgang 

“ De energie vloog 
de deur uit

Doophek gesplitst en herplaatst
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“Het had weinig gescheeld of de 
gemeente had het gebouw gesloten

Vloerverwarming 

www.pkn-smilde.nl 
www.facebook.com/koepelkerk.smilde.3 
www.kompassmilde.nl

Plaatsing nieuwe vloer

met de kerk verliepen voorspoedig. 

Totdat in 2015 in de kerk een paar 

camera’s opgehangen werden in het 

kader van het audiovisuele plan. De 

bekabeling zou weggewerkt worden 

rond de draagbalken tussen de 

pijlers, waarop de galerijen rusten. 

Duin: “Complete bomen zijn dat, en 

die bleken behoorlijk rot, tot ín de 

pilaar. Het had weinig gescheeld of de 

gemeente had het gebouw gesloten.” 

Opnieuw een tegenvaller van 60.000 

euro. De provincie wilde twee derde 

voor haar rekening nemen, mits de 

burgerlijke gemeente de rest zou 

financieren. Dat wilde de gemeente 

niet. Ondertussen bleek dat de bruine 

knaagkever in de draagbalken zat. 

Bestrijding daarvan zou nog eens 

30.000 euro extra kosten, maar beide 

problemen konden in één moeite 

opgelost. De provincie was bereid het 

nog ontbrekende bedrag renteloos te 

lenen, aangevuld met het bedrag dat 

van de gemeente had moeten komen. 

Alles moest wel vóór de kerst klaar 

zijn. 

Van de gemeente moest wederom de 

vergunning komen. Duin zette daar 

druk achter: morgen beginnen we.

“Gezien het belang dat ook zij bij 

een gebouw als dit hebben, moet je 

af en toe een beetje brutaal durven 

zijn. Daarbij moet je voorbereiding in 

orde zijn, moet je blijven netwerken 

en steeds je best doen de neuzen 

dezelfde kant op te houden – zowel 

intern als extern.”

Vrijwilligers
Alles bij elkaar is er de laatste vijftien 

jaar 2,4 miljoen euro geïnvesteerd 

in de Koepelkerk en Het Kompas, 

inclusief de restauratie van het Van 

Oeckelenorgel. In dat bedrag zijn de 

uren die vrijwilligers erin gestoken 

hebben niet gekwantificeerd. Zo’n 

negentig procent van alle werk is door 

hen gedaan. 

“Wij hebben het geluk dat we hier een 

aannemer, een constructiewerker, een 

timmerman en een installateur onder 

de vrijwilligers hebben – allemaal 

pas gepensioneerd. Die hebben veel 

kunnen doen en kunnen aansturen. 

Heel bijzonder.” 

sinds 1922

Meubelmakerij gespecialiseerd in Antiekrestauratie

Molenallee 5
7384 AM  Wilp / Posterenk
E-mail: info@hekkers-spijker.nl

Telefoon: 0571 - 26 20 07
Telefax: 0571 - 26 21 23
Internet: www.hekkers-spijker.nl

Molenallee 5
7384 AM Wilp
0571 - 26 20 07
info@hekkers-spijker.nl

Gespecialisseerd in het restaureren van antieke meubelen

www.hekkers-spijker.nl

HekkersAdvertentie2018KMjan.indd   1 12-11-19   12:31

KerkTV voor
iedereen
daar doen we
het voor.

Backstage AV is uw partner op 
gebied van KerkTV-, beamer-, licht- 
en geluidinstallaties.

Meer weten of demo?
www.backstageav.nl/kerktv

Backstage AV is preferred partner van

STERK IN 
MONUMENTAAL 
RESTAURATIE
WERK!

Voegbedrijf Heldoorn B.V. 

A Veldoven 19b 

 8271 RT IJsselmuiden      
T  +31 (0)38 - 355 78 79

www.voegbedrijfheldoorn.nl
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Onder druk van het toenemend aantal corona-

besmettingen wordt Kerkenbeurs Nederland 2021 

verschoven naar 24 en 25 maart 2022, de locatie blijft 

Expo Houten.

Kerkenbeurs is de facilitaire vakbeurs voor beheerders en 

bestuurders van kerken. Organisator Helderblauw ziet zich 

genoodzaakt tot deze verschuiving door de onrust rond 

het aantal besmettingen. Volgens directeur Marco van de 

Wetering speelt een groeiend negatief sentiment rond eve-

nementen de Kerkenbeurs en andere beurzen parten. 

“Er bestaat veel onzekerheid over de impact en ontwikke-

ling van de Delta-variant. Evenementen zijn daardoor al 

verboden of moeten voldoen aan strenge toegangscontro-

les. Voor beurzen geldt als doorstroomlocatie een soepeler 

regime. Niettemin hebben we te maken met beeldvorming 

waardoor veel exposanten de kat uit de boom kijken.”

Oorspronkelijk stond de Kerkenbeurs gepland op 7 en 8 

oktober 2021. Helderblauw geeft aan na de zomerperiode 

niet voldoende tijd meer te hebben om een kwalitatief 

goede beurs neer te zetten. Ook bedrijven hebben dan 

onvoldoende tijd om zich voor te bereiden. Daarom moest 

in juli een besluit worden genomen.

Van de Wetering: “Veel beurzen worden verschoven, maar 

het is wel zuur. Onze branche zit al anderhalf jaar op slot. 

In het voorjaar was er bij exposanten én bezoekers juist 

veel enthousiasme dat er weer een Kerkenbeurs zou zijn in 

oktober. Helaas halen de ontwikkelingen rond corona ons 

nu in.”

Kerkenbeurs Nederland verschuift

Bedrijfsnieuws

Ook dit najaar organiseert Backstage AV op diverse 

plekken in Nederland haar jaarlijkse audiovisuele 

themadagen voor kerken. 

“Omdat de Kerkenbeurs dit jaar niet kan plaatsvinden, 

willen wij graag een alternatief bieden voor kerken die een 

hulpvraag hebben op audiovisueel gebied. Bovendien is ons 

10-jarig jubileum is een mooie gelegenheid om nader kennis 

te laten maken met de mensen achter de schermen van Back-

stage AV”, aldus eigenaar Richard Bredewold. 

“In heel Nederland zijn we dagelijks actief met de realisatie 

van audiovisuele installaties in kerken, zoals beeld, licht- en 

geluidsinstallaties en KerkTV. 

Tijdens onze themadagen voor kerken willen we de bezoe-

kers inspireren met audiovisuele ideeën, praten we bij over 

actuele ontwikkelingen in kerken en zullen diverse producten 

en systemen worden gedemonstreerd. Bovendien is het een 

leuke manier om een deel van onze klanten weer te ontmoe-

ten. We willen zo ook graag laten zien dat Backstage AV een 

meerwaarde kan bieden voor elke kerkelijke gemeente en 

voor elk type kerkgebouw. 

De themadagen zijn interessant voor iedereen die betrokken 

is bij audiovisuele installaties in kerken: kosters, kerkrent-

meesters, leden van het beam- of geluidsteam.”

Zaterdag 9 oktober 2021 – Koningkerk te Haarlem 

Zaterdag 30 oktober 2021 – De Fontein Drachten 

Zaterdag 13 november 2021 – Kruiskerk te Arnhem

Alle dagen beginnen om 9:30 uur en duren tot ongeveer 

13:30 uur. Deelname is gratis, voor de lunch wordt gezorgd, 

opgave is verplicht. Vanwege de coronamaatregelen is er een 

maximum aantal deelnemers.

Backstage themadagen 2021

         
Informatie en opgave:  

www.backstageav.nl/themadagen-kerken

         
      www.kerkenbeurs.nl

Totaaloplossing
Een goed geventileerde ruimte waarin 

de mensen zo veilig mogelijk kunnen 

samenkomen, ook in deze tijd van 

COVID. Dat was het belangrijkste 

uitgangspunt bij de aanpak van het 

probleem. Op basis van de wensen en 

eisen bleek installatie van twee Swegon 

GOLD RX/HC luchtbehandelingskasten

met volledig geïntegreerde 

warmtepompen voor de Adventkerk 

de beste en bovendien duurzaamste 

oplossing. Met dit systeem wordt 

geventileerd, verwarmd en ook gekoeld. 

Om bouwkundige aanpassingen tot een 

minimum te beperken, is ervoor gekozen 

de units op het dak te plaatsen.

Flexibel en gemakkelijk in 
gebruik
De Adventkerk heeft ruim 2.000 

zitplaatsen, maar wordt ook gebruikt 

voor kleinere bijeenkomsten. Dan is de 

totale ventilatiecapaciteit niet nodig. 

Door twee aparte luchtbehandelingsunits 

te installeren, biedt het systeem zo de 

meeste flexibiliteit in gebruik, zonder 

concessies te hoeven doen aan comfort 

of gebruiksmogelijkheden. De Swegon 

GOLD RX/HC units beschikken over een 

geavanceerde besturing om het beste 

comfort te realiseren met een zo laag 

mogelijk energieverbruik. Hoewel de

luchtbehandelingskasten zijn voorzien 

van een eigen regeling en bediening is 

er in de Adventkerk voor gekozen de 

luchtbehandelingskasten aan te sluiten 

op het gebouwbeheersysteem, om ze zo 

te integreren met andere onderdelen van 

de installaties.

Meedenken is onze kracht
Geen gebouw of situatie is gelijk 

en vraagt dus om een maatwerk 

oplossing. Meedenken met de 

installateur en inspelen op de wensen 

van de eindgebruiker is de kracht 

van Auerhaan. Voor elk project de 

beste oplossing bedenken is wat de 

medewerkers van Auerhaan drijft. Pas 

als na ingebruikname iedereen blij is, is 

Auerhaan tevreden. Bij de Adventkerk in 

Veenendaal is die missie geslaagd.

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Auerhaan.

E-mail klimaattechniek@auerhaan.nl 

of bel 0320-286181.

Hoe kunnen wij voldoen aan de huidige ventilatie eisen? En een zo 
comfortabel mogelijk binnenklimaat creëren in onze kerk? Vragen van 
de kerkenraad van de Adventkerk in Veenendaal. In samenwerking met 
installatiebedrijf Bouman uit Veenendaal heeft Auerhaan Klimaattechniek 
een duurzame maatwerkoplossing gecreëerd, die in alle opzichten 
beantwoordt aan de wensen en eisen van de gebruikers.

Nieuw klimaatsysteem in de 

Adventkerk te Veenendaal

- Advertorial -

Platinastraat 21

8211 AR  Lelystad
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Ondanks de coronacrisis is kerkenverzekeraar Donatus 

Verzekeringen van plan haar leden 40% van de voor 2020 

ingelegde premies terug te betalen.

Het bedrag dat daarmee is gemoeid bedraagt € 12,4 miljoen. 

Ook over 2019 krijgen de leden 40% van de ingelegde 

premies terug. In het jaarverslag van 2020 meldt Donatus 

een resultaat na belastingen van € 14,6 miljoen. Dat is onder 

andere te danken aan de lage schadelast van 2020.

Directieleden Alphons van der Voorn en Rinke Eigenhuis: 

“In deze ook voor onze leden onzekere tijden, vindt Donatus 

een ruimhartige teruggave van premiegelden meer dan wel-

kom. Ondanks dat het coronavirus wereldwijd zorgde voor 

ontwrichting van de samenleving, zijn we tevreden dat we 

de dienstverlening naar onze leden in stand hebben kunnen 

houden. De coronacrisis heeft onze resultaten nauwelijks 

beïnvloed. We hebben zelfs groei kunnen realiseren. In 

2020 zijn er in de portefeuille 51 gebedshuizen bijgekomen 

die voorheen elders verzekerd waren. Daarnaast zijn er 37 

herbestemde kerken in de portefeuille bijgekomen, met voor 

Donatus een nieuwe eigenaar.”

Donatus verzekert circa 4.700 kerkgebouwen en 600 monu-

mentale objecten. totaal verzekerde portefeuille nadert de 40 

miljard euro.”

Donatus betaalt 40% premies terug

         
      www.donatus.nl

In historisch Delfshaven legde Schaapsound recent een 

nieuwe geluidsinstallatie en kerktvinstallatie aan.

De Oude of Pelgrimvaderskerk is een bekende en prachtige 

oude kerk uit 1417. Zij dankt haar internationale bekendheid 

aan de Pelgrimvaders. Dat waren een groep Engelse protestan-

ten, die hadden gebroken met de Engelse Staatskerk, die vol-

gens hen de reformatie niet ver genoeg had doorgevoerd. Zij 

verlieten hun land onder druk van koning Jacobus I van Enge-

land en zochten een plek waar zij vrij hun godsdienst konden 

beleven. Van Nederland uit reisden zij af naar Noord-Amerika.

In 1620 hielden de Pilgrim Fathers hun laatste dienst in Neder-

land in de Pelgrimvaderskerk in Delfshaven. In de Verenigde 

Staten is de kerk daarom ook bekend onder de naam ‘Pilgrim 

Father Church’. Er kerkt nu een hervormde gemeente die tot de 

Protestantse Kerk in Nederland behoort.

De nieuwe geluidsinstallatie bestaat uit een hoogwaardig weer-

gavesysteem van Seeburg Acoustic. De line-array luidsprekers 

zijn in elke RAL kleur leverbaar en geven een krachtig geluid 

voor spraak en muziek. In Delfshaven kregen ze precies de 

kleur die past in het kerkinterieur.

De Xilica DSP geeft de bedieners alle vrijheid in het gebruik; 

zowel voor de kosters als voor de ervaren gebruiker. De mu-

ziekgroep wordt bediend met een Presonus digitale mengtafel. 

Ook hier zijn meerdere presets voor zowel de koster als de 

ervaren gebruiker. ESD software met meerdere camera’s zorgt 

ervoor dat de diensten mooi in beeld komen voor de mensen 

thuis.

Geluid en tv in Delfshaven

         
      www.pelgrimvaderskerk.nl
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Duurzame innovatie

GroeneKerken en Maatschappij van Welstand 

starten het project ‘Goed voor duurzame 

innovatie’, waarbij ze geld beschikbaar 

stellen voor groene plannen van kerken. 

De twee organisaties dagen kerken uit om 

een innovatief plan te maken voor het 

verkleinen van hun ecologische voetafdruk. 

Kerken met de beste ideeën ontvangen een 

geldbedrag van €1.000 tot €15.000 om hun 

plan te realiseren.

GroeneKerken en Maatschappij van 

Welstand willen kerken stimuleren om 

aan te sluiten bij de klimaatdoelen van de 

Nederlandse overheid: 49% minder CO2-

uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. 

“Kerken hebben een voortrekkersrol als het 

gaat om duurzaamheid. Zij kunnen een 

voorbeeld zijn voor de maatschappij en 

samen met de omgeving werken aan het 

verkleinen van hun footprint”, vertelt René 

van de Kieft, directeur van Maatschappij 

van Welstand. 

De twee organisaties gaan op zoek naar 

vernieuwende en complete ideeën, die 

als voorbeeld kunnen dienen voor alle 

kerken in Nederland. “Geloof in God als 

Schepper en de zorg voor Zijn schepping 

zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en 

komen bij elkaar in een kerkgemeenschap. 

Daarom is duurzaamheid voor elke kerk een 

relevant en essentieel thema”, aldus Hanna 

van der Horst, projectleider GroeneKerken. 

Alle christelijke lokale geloofs-

gemeenschappen die groene kerk zijn 

of groene kerk willen worden, kunnen 

tot 1 november 2021 een innovatief plan 

inleveren.

www.groenekerken.nl

Samenwerking 

Een andere prijsvraag is de jaarlijkse VKB- 

Mercer/Marsh Award 2021 met dit jaar als 

thema “Toekomstgericht Kerkbeheer door 

samenwerking en samenbinding”.

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk 

Beheeer zoekt gemeenten die 

toekomstgericht kerkbeheer inzetten 

om de gemeente op lange termijn te 

laten voortbestaan en daar plannen voor 

maakten.

De manier waarop kan verschillen. De 

situatie van plattelandsgemeente in het 

noorden van het land is compleet anders 

dan een stadsgemeente in de Randstad. 

Een krimpende kerk biedt ook kansen voor 

creatieve oplossingen. 

Denk aan: het reorganiseren van het 

vrijwilligersbestand, de inzet van een 

kerkelijk of missionair werker op een 

bepaalde locatie, het starten van een 

samenwerking op plaatselijk niveau met 

een andere kerkelijke gemeente waardoor 

bepaalde werkzaamheden toch doorgang 

kunnen blijven vinden, het bundelen 

van de krachten tussen wijkgemeenten 

onderling, het betrekken van jeugd/

jongeren bij bepaalde activiteiten waardoor 

er nieuwe impulsen ontstaan. Het gaat om 

organisatorische aanpassingen waarmee, 

door een andere inzet van mensen en 

middelen, de continuïteit van de plaatselijke 

kerkgemeente (in ieder geval voorlopig) 

zeker wordt gesteld. Het beste plan wint de 

hoofdprijs van € 3.000,-- . Insturen van uw 

plan kan tot uiterlijk 10 september 2021 via 

een formulier op de website 

www.kerkrentmeester.nl

Alleroudste orgel

De Franciscanen laten vermoedelijk 

het alleroudste kerkorgel in de wereld 

reconstrueren. Het staat in Jeruzalem.

Het vermoedelijk oudste kerkorgel ter 

wereld, dat in de twaalfde eeuw in 

de Geboortebasiliek in Bethlehem in 

gebruik was, wordt momenteel uitgebreid 

onderzocht en gereconstrueerd. Dat meldt 

het Christian Media Center in Jeruzalem.

In een vijfjarig onderzoeksproject wil de 

Franciscaanse Custodie van het Heilige Land 

het instrument, dat waarschijnlijk door 

Franse kruisvaarders naar Palestina werd 

gebracht, onderzoeken en reconstrueren 

om de klank ervan weer te kunnen horen. 

Het instrument werd aan het begin van de 

twintigste eeuw door archeologen ontdekt 

in de basiliek boven de plaats waar volgend 

de overlevering Jezus werd geboren. 

Het bevindt zich nu in Jeruzalem en zal 

binnenkort worden tentoongesteld in het 

Franciscaans Museum. 

Het orgel was bijna een eeuw lang gebruikt 

in de Geboortebasiliek, werd vervolgens 

verwijderd en verborgen tijdens een 

invasie door moslims aan het einde van 

de twaalfde eeuw. Het werd waarschijnlijk 

begraven in houten kisten om het te 

beschermen en eventueel te hergebruiken. 

Het onderzoeksproject moet ook dieper 

inzicht verschaffen in het gebruik en de 

ontwikkeling van het orgel in de liturgie 

en in de muziekgeschiedenis van de 

Middeleeuwen.

HERBESTEMMINGSONDERZOEK

Veel kerken in Nederland kampen met een krimpend aantal 
bezoekers. Het mogelijke verlies van deze monumentale 
gebouwen is een verlies voor de kerkgemeenschap en de 
maatschappij. Daarom zet Moons Architecten zich in voor het 
behoud van kerken. Wij voeren herbestemmingsonderzoeken 
uit om de meest optimale toekomst voor uw kerk te vinden. 
We nemen alle belanghebbenden in dit proces mee. 
De kerk is immers van en voor ons allen. We kijken hierbij ook 
zeker naar het eventuele behoud van de religieuze functie, 
de fi nanciële haalbaarheid en zoeken actief naar subsidies. 

Benieuwd geworden? Neem vrijblijvend contact met ons op 
via iris@moons.nl of bel naar 0416-560381. U kunt ook een 
kijkje nemen op www.moons.nl

RELISOUND
www.relisound.nl
info@relisound.nl

0113-229519
Livingstoneweg 5b
4462 GL Goes

DE BETROUWBARE PARTNER
in audio & video

• Geluidsinstallatie
• KerkTV

• Beamers en schermen

St. Catharinakathedraal Utrecht
Digitaal luidsprekersysteem van Ave

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

Levering

in heel

Nederland

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

Maak een vrijblijvende afspraak bij u op locatie.
U kunt dan kennismaken met onze
kwaliteit en jarenlange ervaring.
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Kerkbalans 2022

Na de zomer beginnen in veel gemeenten, 

kerken en parochies de voorbereidingen 

voor de Actie Kerkbalans 2022. De 

Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk 

Beheer en Actie Kerkbalans bieden 

workshops aan.

In de workshops kunt u kennis maken 

met Kerkbalans+. De afgelopen jaren is 

op kleine schaal geëxperimenteerd met 

andere vormen van ondersteuning en dat 

leidde tot goede resultaten. Kern van deze 

ondersteuning is dat de organisaties hun 

fondsenwervende kennis en capaciteit 

beschikbaar stellen en kerken actief 

ondersteunen in uw uitvoering van 

Kerkbalans. 

In de workshop delen de organisatoren hoe 

zij, als fondsenwervers, tegen de uitvoering 

van Kerkbalans aankijken. Wat is de kracht 

ervan, wat gaat goed? En waar liggen 

kansen om dingen te verbeteren en de 

inkomsten te verhogen? 

De workshops zijn bedoeld voor 

kerkrentmeesters en andere betrokkenen 

bij Actie Kerkbalans. Wat levert het op? 

“Aan het eind van de avond gaat u naar 

huis met inspiratie en een aantal concrete 

verbeterpunten voor de uitvoering van 

Kerkbalans. Ook kunt u na het volgen 

van de workshop gebruikmaken van het 

aanvullende aanbod van Kerkbalans+.”

De workshops vinden eind augustus en 

begin september plaats in het hele land. 

Deelname is gratis, aanmelding verplicht.

www.kerkrentmeester.nl

Informatiecentrum 
Hegebeintum

Op 10 augustus opende het nieuwe 

kennis- en informatiecentrum in 

Hegebeintum haar deuren. De Stichting 

Alde Fryske Tsjerken leverde samen 

met It Fryske Gea en het Wetterskip 

een belangrijke bijdrage aan de 

totstandkoming van het centrum.

Het vernieuwde bezoekerscentrum ligt aan de 

voet van de hoogste terp in Nederland, precies 

op de plek van het oude bezoekerscentrum 

dat aan vervanging toe was. Drie jaar lang is 

aan het nieuwe centrum gewerkt waarbij de 

wensen van de inwoners van Hegebeintum 

een belangrijke bedrage hebben geleverd.

In het nieuwe gebouw is een archeologische 

expositie te zien over terpen: waarom zijn 

ze gemaakt, wanneer, en waar zijn ze (ook 

nu nog) te vinden? Ook is er informatie over 

de grafcultuur uit de terpentijd: hoe werd er 

toen begraven en welke grafgiften werden er 

gegeven? Wat vertelt dat over het leven in die 

tijd? De nieuwe expositie geeft antwoord op 

deze vragen.

Bovenop een terp staat meestal een kerk: in 

dit geval de kerk die de stichting in eigendom 

en beheer heeft. Daarnaast is er nog een 

terpen café, waar na een rondleiding een kop 

koffie of thee gedronken kan worden. 

Vanaf november zullen de drie organisaties 

afwisselend een expositie plaatsen op de 

bovenverdieping van het centrum.

www.aldefrysketsjerken.nl

Topvondst Walburgiskerk 
terug

Het topstuk van de opgravingen in de 

Walburgiskerk in Zutphen, het altaarbeeld 

van Maximiliaan van Oostenrijk, kreeg zijn 

oude plek teruggekregen. Dat meldt De 

Stentor.

Drie jaar geleden werd in de Walburgiskerk 

vloerverwarming aangelegd. Archeologen 

kregen toen de kans om de bovenste dertig 

centimeter onder de vloer te onderzoeken. 

Daarbij werd onder andere dit altaarbeeld 

gevonden. Het maakte deel uit van een 

drievuldigheidsaltaar uit de vijftiende eeuw. 

Archeoloog Michel Groothedde was erbij: 

“Het was een enorme sculptuur die ons 

aankeek. We stonden oog in oog met God. 

Dat zag ik direct. Maar wat dat precies 

betekende, wisten we toen nog lang niet.”

Al snel na de opgraving ontstond het plan 

om het beeld te herplaatsen in de kerk. Door 

een publieksactie en een bijdrage van de 

afdeling Erfgoed en Cultuur van de gemeente 

kon een passende toonkast worden gemaakt. 

Het Vordense bedrijf Schotman Restauraties 

tekende voor de restauratie. 

Het beeld stelt Maximiliaan van Oostenrijk 

voor in de gedaante van God de Vader. 

Maximiliaan was een Habsburgse aartshertog 

die rond 1485 landvoogd was van Zutphen 

en Gelre. Toen Karel van Egmond in 1492 het 

bestuur van het graafschap kreeg, werd het 

beeld als fundering gestort in de Zutphense 

Walburgiskerk. 

Bron: De Stentor 

www.schotmanrestauraties.nl

www.kerkarchitect .nl
nieuwbouw | verbouw | interieur

Marijkeweg 36  |  3253 BP Ouddorp
kerkarchitect.nl is een initiatief van vankootenarchitectuur
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ENERGIE
VOOR KERKEN

Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk 
voordelig groene energie in
bij Greenchoice, de huidige
energieleverancier van het
collectief.

U kunt maandelijks instappen in het collectief. Kijk 
voor meer informatie op www.energievoorkerken.nl
of neem contact op met Marlies Guliker van
Hellemans Consultancy: 030 767 09 88 /
evk@hellemansconsultancy.nl 

Het collectief Energie Voor Kerken is een initiatief van CIO-K 
in samenwerking met energie adviesbureau Hellemans 
Consultancy.

Ook interesse?

Bedankt voor uw deelname!
Ruim 3.500 kerken en kloosters doen al zes
jaar mee met het inkoopcollectief Energie 
Voor Kerken.
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Prijsontwikkeling elektriciteit

Uw voordelen
• Scherpe groene energietarieven voor elektriciteit en gas
• Uitstekende contractvoorwaarden• Transparante dienstverlening• Optimale persoonlijke service
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Een tip voor volgend jaar 

zomer: in juli en augustus van 

woensdag tot en met zondag 

is van 13.30 tot 17.00 uur de 1000 

jaar oude Magnuskerk in het Drentse 

Anloo geopend. Op de derde zaterdag 

in augustus wordt er de Etstoel 

nagespeeld, tot in de 17e eeuw het 

hoogste rechtscollege in Drenthe, dat 

in deze kerk zetelde. Er is veel te zien, 

hier gaat het over de orgels van de 

Magnuskerk.

Orgels
Het grote, monumentale orgel achterin 

de kerk werd in 1717 aan de kerk 

geschonken door de familie Ellents 

en gebouwd door Johannes Radeker 

en Rudolf Garrels. Het kostte 1.450 

Carolusguldens en op 16 oktober 1718 

werd er voor het eerst op gespeeld. 

In de jaren negentig werd het orgel 

voor de tweede keer gerestaureerd, nu 

conform het bestek uit 1717. 

Aan de zuidmuur staat het Freytag 

kabinetorgel, in 1904 gebouwd, 

mogelijk in opdracht van de bewoners 

van de borg Hanckema in Zuidhorn. 

In de jaren veertig van de vorige eeuw 

kwam het orgel naar Anloo, toen het 

grote orgel tijdens een ingrijpende 

restauratie niet te gebruiken was. 

Daarna verdween het uit de kerk, 

tot het in 2005 door een anonieme 

stichting werd aangekocht en 

geschonken aan de Stichting Vrienden 

van de Magnuskerk. 

Wim Kan
Het derde orgel was ooit van oud-

premier Jelle Zijlstra, over wie 

cabaretier Wim Kan tijdens zijn 

oudejaarsconference van 1966 het 

aanstekelijke ‘Jelle zal wel zien’ zong, 

op de melodie van Yellow Submarine, 

van The Beatles. Een jaar later werd 

het een dikke carnavalshit. In de 

versie van Johnny Hoes was Jelle 

een buschauffeur. De titel van het 

liedje werd in 2018 de titel van een 

proefschrift over Zijlstra, door Jonne 

Harmsma.

Tijdens de restauratie van het grote 

orgel, eind vorige eeuw, was het 

Freytag-orgel nog niet teruggekeerd. 

De kerk ging op zoek naar een ander 

koororgel. Men vond drie mogelijke 

kandidaten, waarvan dat van Zijlstra 

het meest begeerd werd. 

Weduwe Zijlstra bezocht de kerk, 

kwam onder de indruk van de kerk en 

de plek en keurde de overdracht goed. 

De erven Zijlstra besloten het orgel te 

schenken. Bijkomende kosten, zoals 

de verhuizing en de schoonmaak. 

kwamen voor rekening van de kerk.

Emoties
Op 10 april 2004 werd het orgel 

onthuld. Mevrouw Zijlstra was er niet 

bij, dat zou haar te zwaar vallen. In 

De Schakel van 7 april 2004 zegt de 

Stichting Muziek in Anloo hierover: 

“Mevrouw Zijlstra was heel erg aan 

het orgel gehecht, omdat zij er vroeger 

naast stond te zingen terwijl haar 

man het instrument bespeelde. Dat 

was ook de reden waarom zij afstand 

wilde doen van het orgel.”

Denkt u nu: ik zou een van die 

orgels willen bespelen? Dat kan. 

Op de site van de kerk staan de 

telefoonnummers van de organisatie, 

waaraan u toestemming kunt vragen. 

Daarna maakt u met de koster een 

afspraak, ondertekent u een contractje 

en speelt u voor € 15,-- een uur op 

een van de orgels, waaronder die van 

Jelle. 

Vergeet dan niet ‘Jelle zal wel zien’ in 

te zetten.

Het orgel van Jelle
In de eeuwenoude Magnuskerk van Anloo 
staan drie orgels. Een ervan behoorde toe 
aan Jelle Zijlstra: premier, president van de 
Nederlandse Bank en minister van staat. En 
groot orgelliefhebber. Hij overleed in 2001.

Kerk met een verhaal

Tekst: Kerkmagazine

Bron
www.magnuskerk.nlMidden Engweg 4

3882 TT Putten
(0341) 351054
info@cervus.nl    
www.cervus.nl

Gebruiksvriendelijk
webportal

Cervus ICT diensten heeft ruim 15 jaar ervaring in 
het doorgeven van beeld en geluid.
Een bewezen betrouwbare dienst, ook met een 
groot aantal gelijktijdige kijkers en luisteraars.
Wij leveren deze dienst onder de naam Ceremonio.

Upload van 
opnames

Effectief 
roosterbeheer

Speciaal voor 
kerken en aula’s

Live & On Demand streamen 
van audio & video

Scherpe tarieven

Een veilige en betrouwbare oplossing 
voor het livestreamen van uw (kerk)dienst, 

ceremonie of plechtigheid.
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Toren Andijk 
De toren van de gereformeerde kerk in 

Andijk wordt gerestaureerd. 

De toren in het Noord-Hollandse dorp is 

in 2021 ook al gerestaureerd, maar dat 

leverde niet het gewenste eindresultaat op. 

Zo bleef bij regen op verschillende plekken 

de boel lekken. De oorzaken liggen in de 

weersinvloeden en poreusheid van het 

legmortel. Dat laatste wordt nu aangepakt. 

De torenrestauratie kost ruim 260.000 euro. 

Het bedrag wordt voor de helft bekostigd 

uit subsidie. Het andere deel komt voor 

rekening van de kerkelijke gemeente. De 

restauratie moet eind augustus gereed zijn. 

De kerk, gebouwd in 1930, is sinds 1985 een 

rijksmonument. 

Mariakerk Buitenpost
De Mariakerk van Buitenpost is over-

gedragen aan de Stichting Alde Fryske 

Tsjerken. 

De kerk van Buitenpost is de 54e kerk voor 

de stichting. Het godsgebouw blinkt uit 

in historische waarde. De kerk heeft een 

harmonieus interieur met herenbanken en 

diverse rouwborden. De stichting neemt 

de kerk over de Protestantse Gemeente 

Buitenpost, voor een symbolisch bedrag 

van €1,-. Alle kerken van de stichting zijn 

voor dat bedrag van eigenaar gewisseld. 

Het kerkgebouw krijgt door de overname 

een bredere functie. Naast kerkdiensten 

vinden er ook allerlei culturele activiteiten 

plaats. De laatgotische Mariakerk is in 

1496 gebouwd en na een brand in 1594, 

herbouwd in 1613. 

Martinuskerk Doetinchem
De rooms-katholieke St. Martinuskerk in 

Doetinchem is verkocht. 

Het kerkje heeft 240 jaar dienst gedaan 

en krijgt nu een nieuwe functie als 

opleidingscentrum. De Martinuskerk is een 

rijksmonument uit 1777. Het orgel dateert 

uit 1872. In het jaar 2010 heeft de firma Reil 

het orgel nog gerestaureerd.

Nicolaaskerk Eemnes
De hervormde kerk in Eemnes staat sinds 

afgelopen juni in de steigers. 

De 50 meter hoge toren ondergaat een 

ingrijpende restauratie. Het metsel- en 

voegwerk wordt aangepakt, ook vinden 

er schilders- en reinigingswerkzaamheden 

plaats. De klus moet in augustus geklaard 

zijn. De toren dateert uit 1521 en is, zoals 

overal, eigendom van de burgerlijke 

overheid. De laatste torenrestauratie vond 

plaats in 1958. 

Sint Josephkerk Leiden 
De Sint Josephkerk staat binnenkort weer 

in steigers. 

De zijkanten en de parochie zijn aan 

de beurt voor restauratie. De afgelopen 

maanden is dit werk voorbereid. De 

komende tijd wordt het werk echt van 

buiten zichtbaar. In 2017 werden eerder het 

lekkende dak en de kerktoren aangepakt. De 

restauratie van Leidens grootste katholieke 

kerk wordt mede mogelijk door een grote 

rijkssubsidie en bijdragen uit allerlei 

fondsen. Het werk is naar verwachting in 

het najaar van 2022 klaar. Ruim op tijd voor 

de viering van het 100 jarig bestaan van 

de kerk in 2025. De Sint Josephkerk is een 

rijksmonument. 

Kerkennieuws Kerkennieuws

Grote Kerk Loenen
De historische Grote Kerk in Loenen 

aan de Vecht ondergaat een ingrijpende 

restauratie. 

Het uitgangspunt is een gebouw te maken 

wat multifunctioneel kan worden ingezet. 

Tijdens de restauratie wordt oud en nieuw 

verenigd. Er komt een nieuwe ondervloer 

met vloerverwarming, maar de eeuwenoude 

grafzerken komen (gerestaureerd) terug. 

De banken worden verwijderd en komen 

gerestaureerd weer terug. Ook komen er 

toiletten en een keuken. De totale kosten 

bedragen ruim 1,6 miljoen euro. In de nabije 

toekomst worden ook de glas-in-loodramen 

aangepakt.

Om de kosten daarvan te dekken is al een 

legaat beschikbaar.

Oude kerk Meppel 
De Oude Kerk in Meppel wordt 

gerenoveerd. 

De kerk krijgt een nieuw dak, een nieuwe 

vloer, nieuwe dakgoten en isolatieglas in 

de raampartijen. Het liturgisch centrum 

wordt vernieuwd en de vaste kerkbanken 

worden vervangen door losse stoelen. 

Het tweeklaviers Walcker-orgel wordt 

gerenoveerd. De klus moet in december 

achter de rug zijn. Ook de Grote Kerk in 

Meppel is eigendom van de protestantse 

gemeente, maar die wordt na de renovatie 

van de Oude Kerk, verkocht. Reden: 

teruglopende ledenaantallen. 

Kerk Middelstum
De Hippolytuskerk in Middelstum is vanaf 

medio augustus een half jaar gesloten 

voor publiek. 

In deze periode worden de gewelven en 

schilderingen in de Groninger kerk hersteld. 

Opdrachtgever is de eigenaar van het 

gebedshuis, de stichting Oude Groninger 

Kerken. De bijbelse schilderingen komen uit 

de 16e eeuw. Sinds de Reformatie waren de 

gewelven witgepleisterd. Bij gebrek aan geld 

zijn de schilderingen niet eerder aangepakt. 

De kerk wordt voor kerkdiensten gehuurd 

door de Protestantse Gemeente Middelstum, 

Toornwerd en Westerwijtwerd.

Martinuskerk Olland
Bijna drie jaar geleden werd de Ollandse 

Sint-Martinuskerk aan de eredienst 

onttrokken. 

Er wordt nu naarstig gezocht naar een 

nieuwe invulling voor het voormalige 

kerkgebouw. Van buiten oogt de kerk - 

herbouwd in 1950 - zoals een gemeentelijk 

monument er uit hoort te zien: verzorgd 

en keurig. Binnen is het gebouw totaal 

leeg. De huidige eigenaar wil in en om 

de kerk woningen realiseren, met behoud 

van historische elementen. Daar zijn de 

Ollanders blij mee, zij zien niet graag dat de 

kerk verpauperd. 

Kerk Puiflijk
In Puiflijk, wie kent het niet?, wordt een 

start gemaakt met de restauratie van de 

toren van de kerk. 

Puiflijk ligt in de gemeente Druten. De toren 

uit 1420 is een gemeentemonument, maar 

staat op een terp die eigendom is van de 

Katholieke Kerk. Dat maakte de aanvraag 

tot renovatie extra ingewikkeld. De kerk 

die bij de toren hoort, bestaat al jaren niet 

meer. In de toren moet nu veel gebeuren: 

elektriciteit aanbrengen, deuren erin en 

lekkage verhelpen. Ook komen er mogelijk 

verdiepingsvloeren in het bouwwerk. 

120.000 euro voor de restauratie komt van 

de gemeente Druten, alle meerkosten zijn 

voor rekening van het stichtingsbestuur van 

de toren. Laatstgenoemde heeft inmiddels 

80.000 euro binnen. Voor de restauratie is 

zo’n 300.000 euro nodig en het werk neemt 

een jaar in beslag. Volgend jaar zomer hoopt 

de toren klaar te zijn, om vanaf dat moment 

te worden ingezet voor kleinschalige 

culturele evenementen.  

Martinuskerk Schellinkhout
De Martinuskerk in Schellinkhout staat te 

koop. 

Potentiële kopers dienen voor 30 september 

met een goed plan en respect voor het 

erfgoed een bod uit te brengen. De kerk zou 

worden verhuurd, maar dit leidde niet tot 

het gewenste resultaat. De Martinuskerk 

is vernoemd naar Sint Maarten en werd in 

1365 voor het eerst genoemd in de archieven 

van het bisdom Utrecht. Het oudste deel 

van het gebouw, het gotische koor, stamt uit 

het begin van de 14e eeuw. Tot 2014 was de 

kerk nog in gebruik voor erediensten. 

Bankwang Schaard
Schaard heeft haar bankwang terug. 

Het item heeft 65 jaar in de antiekwereld 

rondgezworven, maar is nu teruggekocht 

door de kerk, samen met een Aylva wapen-

bord. Tijdens de kerkrestauratie van 1955 

verdwenen vier bankwangen uit de kerk, 

waarschijnlijk 

doordat ze deels 

aangetast wa-

ren. Het item is 

eeuwenoud, zo 

bleek uit onder-

zoek door een 

houtdendrochro-

noloog. Ze zijn 

gedateerd van 

na 1567, waar-

door de ouder-

dom gesteld kan 

worden tussen 

1567-1580. 

De toren van de gereformeerde kerk in Andijk.

Interieur Mariakerk van Buitenpost.

De Nicolaaskerk in Eemnes.

De Sint Josephkerk in Leiden.

Mariakerk van Buitenpost.

Het orgel van de St. Martinuskerk in 
Doetinchem. De Hippolytuskerk in Middelstum.

De Ollandse Sint-Martinuskerk.

Kerk in Puiflijk.

De bankwang.
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Kerktoren Silvolde 
Sinds eind mei dit jaar prijkt de haan 

weer op de toren van Silvolde.

De haan was voor restauratie verwijderd 

van de oude Sint Mauritiuskerk. Met nieuw 

bladgoud erop is hij weer teruggeplaatst. 

Met deze actie is de restauratie van het 

complete rijksmonument voltooid. Het 

gehele proces van restauratie van toren én 

kerk nam ruim 1 jaar in beslag en kostte 7 

ton. Daarvoor zijn het interieur, het dak en 

het voegwerk en dus de haan aangepakt. 

Kruis en haan in Sluiskil 
Het Zeeuwse Sluiskil moet het even doen 

zonder haan en kruis op de voormalige 

kerk in het dorp. 

Ze raakten onlangs beschadigd door 

werkzaamheden met een kraan. De 

verwachting is dat het kromgetrokken kruis 

gerepareerd kan worden. 

Toren Tull en ’t Waal
De kerktoren van de hervormde kerk 

in Tull en ’t Waal is gerestaureerd. De 

klok luiden en de vlag uitsteken kon niet 

meer, gezien de slechte staat van de toren. 

De kerk is een rijksmonument en de 

torenspits dateert uit de veertiende eeuw. 

De restauratiewerkzaamheden bestaan uit 

het vernieuwen van de houten staanders, 

het opnieuw vergulden van de windvaan, 

het restaureren van het kruis en de klok (uit 

1616), het vernieuwen van de leien en het 

lood en het veilig maken van de algehele 

constructie. De kosten voor de restauratie 

zijn zo’n 150.000 euro. De klok klinkt weer 

en de vlag is weer te zien in Tull en ’t Waal. 

Sint-Josephkerk Utrecht
De Sint-Josephkerk in Utrecht is verkocht. 

De nieuwe eigenaar is een onderneming uit 

Arnhem, die 690.000 euro neertelde voor 

het unieke gebouw. Wat er gaat gebeuren 

met de kerk is nog niet bekend. Daarvoor 

gaat de nieuwe eigenaar in gesprek met 

omwonenden, om hun verwachtingen te 

peilen. De neogotische kerk is gebouwd 

in 1901, het orgel is veel ouder, namelijk 

uit 1792. Zowel orgel als kerk zijn 

rijksmonument. 

Sionskerk Wapenveld
De Sionskerk in Wapenveld wordt een 

appartementencomplex. 

De voormalige kerk was eigendom van de 

plaatselijke gereformeerd vrijgemaakten. In 

het complex komen twaalf appartementen. 

Het gebouw werd overbodig na een fusie 

tussen de vrijgemaakten en de Nederlands-

Gereformeerden. De Sionskerk stond te koop 

voor 465.000 euro. 

Rijksmonumenten Zeeland
De provincie Zeeland trekt 1,8 miljoen 

euro uit voor de restauratie van vijf 

rijksmonumenten. 

Daaronder zijn ook een aantal kerken: de 

Grote of Maria Magdalenakerk in Goes, het 

Vollebregtorgel in de Opstandingskerk in 

Wissenkerke, de toren van de Geerteskerk 

in Kloetinge en het kerkgebouw van de 

Hervormde Kerk in Stavenisse. Daarnaast 

gaat er een deel naar een boerderij in 

Sint Maartensdijk. De provincie wil de 

restauraties koppelen aan de investering 

in goed opgeleide vakmensen. Om die 

reden dienen alle restauratieprojecten 

een werkplek of opleidingsplaats bieden 

aan leerlingen die worden opgeleid voor 

restaurateur.

Dorpskerk Zunderdorp 
Aan de toren van de Dorpskerk van 

Zunderdorp werd groot onderhoud 

verricht. 

De toren in Amsterdam-Noord werd 

onlangs afgerond. Daarbij werden kapotte 

stenen in het metselwerkvrvangen, het 

voegwerk wordt vernieuwd en het lei- en 

loodwerk werd hersteld. Er zijn ook nieuwe 

galmborden gekomen en de houten en 

stalen delen werden geschilderd. Tot slot 

werden ook windhaan en het uurwerk 

verguld. De toren is eigendom van de 

gemeente Amsterdam.

Voor deze rubriek maakt Kerkmagazine dankbaar gebruik van allerlei schriftelijke en digitale 

bronnen. Hieronder zijn het Reformatorisch Dagblad, diverse regionale kranten (via Google 

alerts), Facebookpagina Nederlands religieus erfgoed, Stichting Alde Fryske Tsjerken, Stichting 

Oude Groninger Kerken, Stichting Oude Gelderse Kerken en websites van plaatselijke 

gemeenten, parochies en kerken. Uw tips zijn welkom op redactie@kerkmagazine.nl

Toren Tull en ’t Waal.

Sint-Josephkerk Utrecht.

De hervormde kerk in Stavenisse

Dorpskerk Zunderdorp

VOOR 
ZUIVER BEELD 

EN GELUID



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!

HOE BEREIKT U KERKEN?

0314 334 960     info@er-communicatie.nl

06 2702 8877     www.er-communicatie.nl

Partner van kerken

Cijfers en letters
Daar weten wij wel raad mee. 

Wij zijn de administratieve dienst-

verlener voor kerken en instellingen. 

Wij verzorgen uw financiële 

administratie, salarisadministratie, 

traktementsberekeningen en 

begraafplaatsenadministratie. 

Daarnaast stellen wij graag uw 

begroting en jaarrekening op. 

Bovendien geven wij deskundig 

advies over verzekeringen en 

bieden wij ondersteuning bij ziekte 

of vacatures op het kerkelijk 

bureau. Waar kunnen wij u mee 

van dienst zijn?

SilasGroep.nl/kka

Telefoon 033 - 467 10 12

Uw vastgoed op orde
Het zorgvuldig beheren van grond en 

gebouwen wordt steeds complexer. 

Het vergt veel specifieke kennis en 

die hebben wij in huis.

Wij kunnen het volledige beheer 

van uw vastgoed verzorgen.  

Ook ondersteunen wij bij zaken 

zoals bemiddeling of advisering  

bij aan- en verkoop van grond en 

gebouwen. Onze rentmeesters 

staan altijd ten dienste van uw kerk 

en zijn erop gericht om optimaal 

rendement voor u te behalen.

SilasGroep.nl/kkg

Telefoon 033 - 467 10 10

Advies bij kerkgebouw-
gerelateerde vragen
Het bezit van kerkelijk onroerend 

goed kan ingewikkelde vragen 

opleveren. Sluiten de kerkgebouwen 

nog aan op de wijze waarop u kerk 

wilt zijn? Niet alle kerkgebouwen 

zijn nog nodig voor zondagse 

vieringen. Besluitvorming hierover 

roept al gauw emotie op. Soms zijn 

verkoop, een alternatieve bestem-

ming of ontwikkeling van vastgoed 

een oplossing. Onze rentmeesters 

adviseren, bemiddelen bij aan- en 

verkoop en taxeren kerkgebouwen 

en ander kerkelijk vastgoed. 

SilasGroep.nl/kkg-adviseurs

Telefoon 033 - 467 10 10

Hoe wilt u kerk zijn, nu en in de 

toekomst? Daar gaat het om en 

dat maakt onze aanpak uniek: 

wij benaderen materiële vraagstukken 

van kerken namelijk vanuit de missie 

van de kerken. 

De Silas Groep ondersteunt geloofs- 

gemeenschappen en helpt u op 

voorwaardenscheppend terrein. 

Kerken zijn heel verschillend, hebben 

specifieke vragen en mogelijkheden. 

Bij al deze situaties sluiten wij graag 

aan en leveren we maatwerk.

SilasGroep.nl
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www.originmedia.nl

BUREAU VOOR CREATIEVE COMMUNICATIE

Film Vormgeving Websites Social Media

CORONAMAATREGELENCoronaregels duidelijk zichtbaar?

Zorg voor de bezoekers in uw kerk en hun gezondheid. 
Met de kaarten, stickers, posters van CoronapreventieKerken.nl geeft u duidelijk de coronaregels aan.

www.coronapreventiekerken.nl

Zitplaats 
vrijhouden 

a.u.b.

© Kerkenbeurs/Kerkmagazine
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Deze rij niet 
gebruiken a.u.b.
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Deze stoel mag 
u gebruiken
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Deze rij kunt 
u gebruiken

© Kerkenbeurs/Kerkmagazine

A.u.b. gehele rij benutten, 
met min. 1,5 meter afstand.
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AANBIEDINGEN
Set met 2x tien kaarten  € 9,00  € 6,95

Set met 2x 50 stickers  
€ 19,90   € 14,50

Zitplaats vrijhouden a.u.b.
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Deze stoel mag 
u gebruiken
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Vloersticker Pijl  
€ 5,95   € 3,95

Andere stickers en posters

Geen
Toegang
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Deur open laten 
a.u.b.
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Bescherm uzelf en anderen tegen het coronavirus en houd u aan de regels!

CORONAMAATREGELEN

Handen wassen,
min. 30 seconden

Hoesten/niezen 
in elleboog

Zakdoekjes 
weggooien

Wel:

Houd 1,5 meter 
afstand

Verplichte 
looproute volgen

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Gezicht 
niet aanraken

Geen 
handen schudden

Niet:

Passeer elkaar niet 
in dezelfde rij

Geen toiletbezoek
tijdens de kerkdienst

Niet zingen

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m
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Eerst klep sluiten, 
dan pas doorspoelen

1,5 m
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CoronapreventieKerken.nl is een initiatief van Helderblauw, uitgever van Kerkmagazine.



Live of thuis
Het seminar kan live worden bijgewoond door maximaal 75 be-
zoekers, met de coronamaatregelen die ook rond kerkdiensten 
gelden. Maar u kunt de presentaties ook thuis volgen op uw TV 
of computer. 

Historische locatie

Het seminar vindt plaats in de Grote Kerk in 
Wageningen. Dit Rijksmonument werd tijdens 
WO2 verwoest in 1940, herbouwd en opnieuw 
zwaar beschadigd in 1945. Een groot en prachtig 
gebrandschilderd raam herinnert daaraan.

Grote Kerk
Markt 1, Wageningen

KERKENBEURS
NEDERLAND 2021

28 september 2021
Grote Kerk Wageningen

Kerkenbeurs Nederland op 7 en 8 oktober is verplaatst, zie kader. Wel 
blijven we graag in contact met beheerders en bestuurders van kerken. 
Daarom organiseren we een seminar met actuele onderwerpen.

28 september 2021 
‘Actuele coronamaatregelen, ventilatie en hybride kerkdiensten’ 

Onderwerpen:
19.00 De nieuwe coronamaatregelen: wat is mogelijk en wenselijk?
19.30 Zingen, aerosolen en ventilatie
20.00 Pauze
20.15 Ventilatie: techniek, tips en valkuilen
20.45 Hybride kerkdienst: fi jn in de kerk, aantrekkelijk voor thuis

Hybride seminar

Kerkenbeurs verplaatst
De sterk stijgende besmettingscijfers in juli 
zorgden voor veel onzekerheid in de samenle-
ving en onder exposanten. Het bleek daardoor 
niet meer haalbaar om in oktober een Ker-
kenbeurs te organiseren zoals bezoekers en 
exposanten van ons gewend zijn.
Daarom is Kerkenbeurs Nederland verplaatst 
naar 24-25 maart 2022. Wij houden u op de 
hoogte via de website en in Kerkmagazine. 

www.kerkenbeurs.nl

Inschrijven verplicht
Deelnemers dienen zich vooraf in te 
schrijven, of zij het webinar nu live 
bezoeken of thuis volgen.
Schrijf u in via www.kerkenbeurs.nl.

Stel uw vraag
Bij inschrijving heeft u de mogelijk-
heid een vraag te stellen die kan 
worden behandeld tijdens een van 
de presentaties.


