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Jubileum Backstage
Van de ene dominee 

met een headset op 

de kansel tot bandjes, 

beamers en live-

streaming; de markt 

rond beeld en geluid 

in de kerk is volop in 

ontwikkeling. 

Duurzame stadskerken
Een uitdaging 

van formaat: de 

verduurzaming 

van grote, vaak 

monumentale 

stadskerken. Een 

prijsvraag hierover 

levert oplossingen. 

Monumenten van het 
noorden
De Stichting Alde Fryske 

Tsjerken en de Stichting 

Oude Groninger Kerken 

bezitten samen ruim 

150 oude kerken in de 

twee noordelijke provincies. 

Het worden er steeds meer.

Goed geïsoleerd
Het Apostolisch 

Genootschap heeft 

hoge ambities op 

het terrein van 

duurzaamheid. In 

Alkmaar en Haarlem 

werden de plaatsen van samenkomst 

geïsoleerd door Pluimers Isolatie.
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Het sneeuwt in de Sint Joseph
Als sneeuw de kerk binnenwaait en de leien van het dak 

stormen, dan wordt het tijd voor restauratie. De Leidse 

Sint Josephkerk staat opnieuw in de steigers. Fase 2 is 

begonnen.4
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Tekst & beeld: Kees Posthumus

De Sint Josephkerk behoort 

tot de Leidse Heilige Petrus- 

en Paulusparochie, met in 

totaal acht parochiekernen en negen 

kerkgebouwen. In twee bouwfasen 

worden de toren, de kerk zelf en de 

naastgelegen pastorie opgeknapt voor in 

totaal rond de 7 miljoen euro. 

Na de rijkssubsidie vanuit de Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed en een subsidie 

van de provincie Zuid-Holland neemt 

de overkoepelende parochie het grootste 

deel van de kosten op zich. Daarna 

volgen fondsen en bijdragen van de 

parochiekern.

Fase 1, de toren en het dak van de 

kerk, is drie jaar achter de rug. Fase 2 is 

net begonnen. Naar verwachting is de 

restauratie voltooid voordat de parochie 

in 2025 het 100-jarig bestaan viert. 

Gedoopt
Fons Overdijk (1960) en Kees van Hees 

(1966) zijn beiden lid van de lokale 

beheercommissie van de parochiekern 

Sint Joseph. Zij hebben een lange 

geschiedenis met de kerk. 

Kees kwam er op zijn zesde voor het 

eerst, met zijn ouders. Fons is hier 

gedoopt en woont al vijftig jaar bijna 

naast de kerk. Al tientallen jaren zijn zij 

als actief vrijwilliger.

Overdijk kent elke vierkante meter 

van de kerk. “Laatst was er een 

informatiebijeenkomst met de 

buurtbewoners. Tijdens die bijeenkomst 

sprak ik met de architect over het 

verwijderen van puin. Dat hadden wij 

destijds bij het slopen van de olie-

installatie onder de kerk opgeslagen. 

Dat was goedkoper dan naar de stort 

brengen. Nu moet dat, vanwege 

restauratie, alsnog. De logistiek ervan zou 

veel geld kosten. Gelukkig wist ik dat er 

in de vloer van de kerk nog een luik zat, 

waardoor het afval veel gemakkelijker 

kan worden afgevoerd. Dat scheelt 

mogelijk duizenden euro’s!”

Arbeiders
Van Hees: “De Sint Joseph is vanouds 

een arme parochie, gebouwd in 1925 

in een uitbreidingswijk ten noorden 

van de singels en bestemd voor 

arbeidersgezinnen. Het bisdom vond 

dat daar ook een katholieke kerk moest 

komen. Sint Joseph is de patroonheilige 

van de arbeiders. Dit was altijd een kerk 

voor ‘Jan de arbeider’. De katholieke 

woningbouwvereniging stopte katholieke 

gezinnen in hun huizen, die allemaal 

naar deze kerk kwamen. 

De exploitatie is met dubbeltjes en 

kwartjes bij elkaar gesprokkeld. Er zat 

nooit veel vlees op de botten en dat is 

nog steeds zo. Het voordeel is dat er 

aan de kerk zelf nooit grote ingrepen 

zijn verricht. Je ziet de kerk nog in zijn 

authentieke staat. Het nadeel was dat het 

onderhoud en de verbouwingen altijd 

goedkoop moesten blijven.” 

Dat zorgde ervoor dat de kerk soms 

rommelig werd opgeknapt. Het leidde 

tot onlogische stroomaansluitingen, 

waterleidingen van kunststof, lood, 

koper en andere rommelig ongemak. 

De huidige restauratie, uitgevoerd door 

echte professionals, gaat deze gebreken 

verhelpen. 

Bliksemafleiders
De restauratie van de kerk begon in 2016 

met de torens en werd in 2017 afgerond.

Overdijk: “In de eerste fase werden de 

torens voorzien van nieuwe leien en 

het metselwerk werd vernieuwd. Het 

hele kerkdak werd aangepakt, ook de 

dakkapellen. Alle regenwaterafvoeren 

en goten zijn vervangen. In de kerk 

werd een deel van de glas-in-loodramen 

gerestaureerd. En, last but not least, er 

zijn bliksemafleiders op de kerk en de 

toren gezet. Die waren er tijdens een 

vorige storm af gewaaid. 

Het kerkbestuur nam destijds contact op 

met de kerkenverzekeraar en die zei: ‘Er 

staan zoveel hoge gebouwen in Leiden, 

de kans is verwaarloosbaar klein dat ooit 

de bliksem in de toren slaat’. Kort daarna 

sloeg de bliksem twee keer in de toren. 

Als sneeuw de kerk binnenwaait en de leien stormen van het dak wordt 
het tijd voor restauratie. De Leidse Sint Josephkerk staat opnieuw in de 
steigers. Fase 2 is begonnen.

De tweede keer vloog een derde van de 

leien er af en versplinterde een van de 

steunbalken van het dak.”

Leien 
De nieuwe leien voor het dak, met een 

speciale kleur en afmeting, moesten uit 

Noord-Amerika komen. Dat leek goed 

te gaan: de groeve in Amerika zou tijdig 

leveren en de leien klaar maken voor 

transport. Omdat de boot een flinke 

omweg moest maken, kwamen de leien 

alsnog drie weken later dan gepland aan.

In de speciaal verschenen 

Restauratiekrant schrijft Wilbert Hettinga, 

namens het parochiebestuur trots over 

de werkzaamheden aan de toren: “De 

loodgieter vertelde mij bij de oplevering 

dat alleen aan de vieringtoren ruim 

6.000 kg lood was verwerkt en zonder 

één soldeernaadje, vakmanschap 

ten top. Naast lood als afdichting 

is ook veel koper gebruikt voor de 

bekleding van de betonnen goten en 

de hemelwaterafvoeren, met prachtige 

handgemaakte vergaarbakken als 

overgang van goot naar de afvoer.”

Fase 2 is onlangs begonnen. Van Hees: 

“Simpel gezegd: in fase 1 is al het werk 

uitgevoerd, waar je steigers voor nodig 

hebt. Wat in fase 2 op de planning staat, 

zou in theorie met ladders kunnen. Fase 2 

is alles lager dan het dak.”

Roestige ramen
Overdijk: “Fase twee bestaat uit drie 

onderdelen. Onderdeel één: de pastorie 

terugbrengen naar de oorspronkelijke 

staat en herstel van de glas-in-loodramen 

aan de oostkant. Deze ramen zaten in 

gietijzeren kozijnen, die gingen roesten 

en het metselwerk kapot drukten. Hele 

stukken muur kwamen los te staan. 

Afgelopen winter lag de sneeuw in de 

kerk. Het waaide overal doorheen naar 

binnen.

Onderdeel twee: twee parochiezalen 

worden samengevoegd, een 

binnenpleintje wordt erbij getrokken. 

Eventueel kan de nieuwe zaal door een 

scheidingswand worden verdeeld. De 

zaal waar we nu in zitten verdwijnt

Onderdeel drie: het dak en de vloer 

worden geïsoleerd met glaswoldekens op 

het gewelf. Aan de westkant wordt het 

glas-in-loodwerk hersteld. De schade is 

daar kleiner dan aan de oostkant.”

De stijl van de kerk, en een gebrek aan 

middelen bij de bouw, maken dat het 

glas-in-lood abstract is, niet figuratief. 

Verwacht in deze kerk in de ramen 

geen voorstellingen van heiligen of 

Bijbelverhalen in beeld. 

Pastorie
De pastorie zal van binnen een 

gedaanteverwisseling ondergaan. Het 

pand wordt van buiten opgeknapt: 

metselwerk, houtwerk, herstel van 

betonrot. Dak, muren en ramen worden 

geïsoleerd, de technische installaties 

en leidingen worden vernieuwd. De 

systeemplafonds worden er uit gehaald, 

stucplafonds hersteld.

Van Hees: “Nadat het gebouw, 

toen het leeg kwam, een aantal 

jaren was verhuurd aan een aantal 

maatschappelijke organisaties, kwamen 

er studenten wonen. Dat is niet zo goed 

voor een gebouw. Ze maakten er een 

rommeltje van.

Na de restauratie wordt de 

benedenverdieping gereserveerd voor 

een kapel, crècheruimte, een kantoor 

voor het secretariaat en een parochiezaal, 

annex serre. Op de middelste verdieping 

komen twee appartementen voor de 

commerciële verhuur. Er wordt nagedacht 

en gesproken over de mogelijkheid dat 

er zusters komen wonen op de bovenste 

twee verdiepingen. 

“ 6.000 kg lood 
zonder één 

soldeernaadje

“ De tweede keer 
vloog een derde van 

de leien er af en 
versplinterde een van 

de steunbalken van 
het dak

Kees van Hees en Fons Overdijk

Het sneeuwt in de Sint  Joseph
pagina 5



Kerkmagazine jaargang 12, nummer 4

handtekening zette onder het ambitieuze 

en dure restauratieplan. Wat ook hielp: de 

banken blijven, waardoor de kerkgangers 

kunnen blijven knielen tijdens de mis.

 
Kerststal 
Restauratie of niet: in december wordt 

in de Sint Josephkerk de traditionele 

kerststal weer opgebouwd. Het hoge 

Maria-altaar maakt plaats voor een 

bouwsel van vier meter hoog, 10 meter 

lang en 7 meter breed. Deze staat bekend 

als de grootste in de regio Leiden en 

wordt jaarlijks door tegen de duizend 

bezoekers bekeken. Er kabbelt doorgaans 

zelfs een watervalletje. Het wordt elk jaar 

spectaculairder.

Dit jaar maakt de lopende restauratie 

improviseren noodzakelijk, maar de 

bouwers zijn er zeker van dat het lukt. 

De kerstgroep bestaat uit wassen beelden 

uit de 19e eeuw, gemaakt door zusters en 

gerestaureerd in 2014.

Er is geen lift, maar het gaat om jonge 

zusters uit een land waar de roepingen 

talrijk zijn. De kapel beneden wordt dan 

door de zusters gebruikt en is overdag 

open voor het opsteken van een kaarsje 

door passanten.”

Overdijk: “Dat is ook een wens van de 

bisschop. Wij waagden eerder een 

poging één van de toegangshallen van 

de kerk open te stellen. Dat stopte, 

nadat er een inbraakpoging werd 

gedaan.”

Bisdom
De kerk is rijksmonument, dankzij een 

regeling die er onder minister Plasterk 

kwam. Die maakte het mogelijk om ook 

gebouwen van minder dan honderd 

jaar oud rijksmonument te maken. 

Van Hees: “Voor de noodzakelijke 

restauratie werd een rijkssubsidie 

aangevraagd en toegekend. Vervolgens 

gebeurde er een tijd lang niets. Blijkbaar 

was het te ingewikkeld en tijdrovend 

om aanvullende dekking voor het 

project te krijgen. Toen het bijna te laat 

was, moest de parochie aan de bak. 

Het parochiebestuur wist aanvullende 

fondsen te organiseren. 

Voor de restauratie moest toestemming 

komen van de bisschop van 

Rotterdam. Als blijkt dat de parochie 

de begroting niet op orde heeft, komt 

er echt geen fiat voor zo’n groot 

project. Hij beoordeelde onze kerk als 

toekomstbestendig.

Het kerkbezoek is goed, tegen 

de tweehonderd bezoekers. De 

leeftijdsopbouw is evenwichtig.”

Wereldkerk
Dat de Sint Joseph een bloeiende 

parochie is, komt door de betrokkenheid 

van velen, de bijdrage van nieuwe 

kerkelijke bewegingen, de aandacht voor 

de Eucharistie, biecht, geloofsvorming en 

de keuze om, vooral ook in de liturgie, 

aan te sluiten bij de Wereldkerk. Deze 

identiteit trekt mensen aan. 

Er komen mensen uit de wijk, zowel 

parochianen die hier al tientallen jaren 

komen als nieuwkomers met een 

Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse of Poolse 

achtergrond. En dan zijn er mensen uit 

andere Leidse wijken, die doelbewust 

onze liturgie opzoeken.” 

De Sint Joseph kent een actief 

parochieleven, met een groot bestand van 

zeker honderd vrijwilligers, waaronder 

een grote groep jonge misdienaars, 

een onderhoudsgroep, een poetsclub 

voor het zilver en koper. Geen wonder, 

dat de bisschop van Rotterdam zijn 

“Deze identiteit trekt 
mensen aan.

Verwarming
Op de planning ontbreken extra 

investeringen in luchtverversing. 

Ventileren om schadelijke stoffen 

buiten de deur te houden is geen 

onderwerp van gesprek. Ook het 

verwarmingssysteem blijft zoals het 

is: een recent vervangen gasgestookte 

ketel (voorheen steenkool en olie). 

Wel hoopt de parochiekern dat 

isolatie leidt tot minder stookkosten. 

’s Winters staat de verwarming twee 

uur voor aanvang van de Heilige Mis 

te loeien om de basistemperatuur 

van 12 graden naar 17 graden te 

brengen. Dat gebeurt door grote 

grondroosters. Sinds corona wordt de 

kerk niet meer warm gestookt voor 

de diensten. Mensen begrijpen het, 

zij klagen niet en maken spaarzaam 

gebruik van de beschikbare plaids. 

De kans is groot dat door de hoge 

gasprijs dit beleid wordt voortgezet. 

Wellicht met uitzondering van de 

nachtmis op Kerstavond.

Parochiekern: http://www.stjosephleiden.nl 
Architect: Veldman Rietbroek https://www.veldmanrietbroek.nl 
Hoofdaannemer: https://www.hulshof-bv.nl 
Loodgieter/leidekker: http://ericvaneijk.nl

Jugenstil
De Sint Josephkerk werd ontworpen 

door vader Leo en zoon Jan van der 

Laan. Ook broer Dom Hans van der 

Laan was architect, hij ontwierp de 

Sint Paulusabdij in Oosterhout en de 

Sint-Benedictusabdij in Mamelis, bij 

Vaals.

De kerk is gebouwd in een stijl 

die verwant is aan de Nieuwe 

Haagse School, expressionistisch 

en type basiliek.  Het kerkinterieur 

verkeert voor een belangrijk deel 

nog in oorspronkelijke staat. Er 

waren oorspronkelijk meer dan 

1.000 zitplaatsen. Het gebouw is 60 

meter lang en 25 meter breed en is 

van binnen 17 meter hoog. Aan de 

zijkanten van het schip van de kerk 

bevinden zich smalle processiegangen, 

gescheiden van het schip door een rij 

spitsbogen.

In de tijd van de bouw bezat de kerk 

de grootste betonoverspanning voor 

een kerkgebouw in Nederland. Er zijn 

geen pilaren die het zadeldak dragen, 

het rust op de zijmuren. Daardoor 

hebben alle kerkgangers optimaal 

zicht op het altaar, het centrum van de 

aandacht in de rooms-katholieke kerk.

Daar is altaarbreed en tot aan het 

plafond een muurschildering van de 

Drie-eenheid onder een boog van 

engelen te zien, in 1930 in jugendstil 

gemaakt door kunstenaar Alex 

Asperslagh. De Heilige Geest is een 

duif, God de Vader een iets oudere 

man en God de Zoon een jongere 

man. De voorstelling was lange tijd 

niet te zien. Parochianen vonden de 

voorstelling zacht gezegd ‘te sprekend’. 

Er kwam tijdelijk een groot gordijn 

voor te hangen. Nu is de prachtige 

voorstelling weer te bewonderen. 

De Latijnse tekst rond de boog is 

afkomstig uit Daniël 3,57: “Looft de 

Heer, alle schepselen Gods, prijst en 

verheft Hem eeuwig.”

Fase 2 restauratie Sint Josephkerk
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Gezonde lucht is voor iedereen belangrijk
Wij geven om uw gezondheid
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De behoefte om samen te komen in openbare ruimtes als buurthuizen, kantines en kerken 
is erg groot. Om dit voor u en uw bezoekers op een veilige manier mogelijk te maken kunt 
u ervoor kiezen om in deze binnenruimtes een luchtreiniger met een HEPA H13-fi lter te 
plaatsen. Deze luchtreinigers zorgen ervoor dat u en uw bezoekers minder last hebben van 
allergische klachten (bijvoorbeeld veroorzaakt door huisstofmijt en pollen) en verminderen 
bovendien het risico op besmetting met een virus (denk aan het Coronavirus). Bovendien 
kunnen luchtreinigers het risico op infecties sterk verminderen.

Een gerenommeerd Duits instituut heeft het eff ect van het plaatsen van luchtreinigers in 
binnenruimtes gemeten. Uit de test die dit instituut met een surrogaat COVID-19 virus heeft 
uitgevoerd, blijkt dat de luchtreinigers 99,43% van de virusdeeltjes uit de lucht zuivert. Dit 
rapport is te raadplegen via onze website: www.dehaco.nl/luchtreinigers

Een luchtreiniger verbetert de luchtkwaliteit in binnenruimtes.

Een luchtreiniger verlicht allergische klachten zoals hooikoorts

Een luchtreiniger verlicht astmaklachten

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

Onze luchtreinigers zijn geschikt voor ruimtes 
 van 65 m2  tot 800 m2
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Zusters zijn het, de Stichting 

Oude Groninger Kerken 

(SOGK) en de Stichting 

Alde Fryske Tsjerken (SAFT). Beide 

zijn ze al ruim vijftig jaar gericht 

op het beheer en behoud van oude, 

rijksmonumentale kerken in hun 

gebied. Beide hebben ze daarnaast als 

doelstelling om dit erfgoed doorgaand 

onder de aandacht te brengen van een 

breed publiek. 

Steensma
Dat ze zoveel op elkaar lijken is niet 

toevallig. Ze hebben vergelijkbare 

statuten doordat ze hun ontstaan 

danken aan dezelfde initiatiefnemer: 

dr. Regnerus Steensma. Hij was destijds 

universitair docent architectuur en 

iconografie van het christendom aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. 

Beide stichtingen hebben nog niet al 

te lang een nieuwe directeur. Patty 

Wageman leidt de Groninger stichting 

nu bijna twee jaar, Hester Simons 

staat ruim een jaar aan het roer van de 

Friese stichting. 

Beide benadrukken ze het belang 

van het werk van de stichtingen. 

“De kerken zijn karakteristiek en 

beeldbepalend”, zegt Simons uit. “Ze 

verbeelden als een soort tijdmachines 

de geschiedenis van onze provincies.” 

“Dit erfgoed maakt deel uit van onze 

nationale identiteit”, geeft Wageman 

aan. “Daarbij hebben de kerken nog 

steeds een functie in het dorp. Ze 

moeten in goede staat blijven, maar 

ook blijvend gebruikt kunnen worden 

voor diverse activiteiten.” 

In het noorden van het land spannen twee grote stichtingen zich in voor 
het behoud van monumentale kerken. Hoe vergaat het ze? De directeuren 
geven een indruk.

Nieuwe belangstelling 
voor oude kerken

Tekst: Dick Vos    |   Beeld: SAFT, SOGK
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Leefklimaat
De kerken van de stichtingen worden 

meestal geëxploiteerd door een 

Plaatselijke Commissie. In Fryslân is 

dit altijd het geval. De activiteiten van 

de commissies moeten op z’n minst 

de energiekosten dekken. Bemensing 

van de commissies is momenteel geen 

probleem. 

De vraag is wel of een volgende 

generatie dit stokje op dezelfde 

wijze zal overnemen. Daarvoor is 

het belangrijk dat de activiteiten 

meegroeien met de veranderende 

behoefte en belangstelling ter plaatse. 

De stichtingen hebben daarover 

intensief contact met de commissies.

In Groningen zijn er kerkelijke 

gemeenten die hun kerk hebben 

overgedragen aan de SOGK om deze 

vervolgens terug te huren voor eigen 

gebruik. Voordeel is dat de kerkelijke 

gemeenten dan af zijn van het 

onderhoud dat bijzondere expertise 

vraagt en onverwacht hoge kosten met 

zich mee kan brengen. In Fryslân is het 

faciliteren van kerkelijk gebruik steeds 

een taak van de Plaatselijke Commissie.

Wanneer er sprake is van gemengd 

gebruik, levert dat nieuwe cohesie op 

binnen de dorpsgemeenschap, aldus 

Simons. “Als de kerk het middelpunt 

wordt van heel verschillende 

activiteiten, kerkelijk en niet-kerkelijk, 

brengt dat mensen op een nieuwe 

manier met elkaar in contact. Daardoor 

levert de kerk een bijdrage aan de 

mienskip in het dorp, zoals de Friezen 

zeggen – aan de hele gemeenschap.” 

Voor beide stichtingen is dat doorgaand 

een punt van aandacht: hoe zou het 

kerkgebouw de plaatselijke behoeften 

kunnen faciliteren en bijdragen aan het 

leefklimaat? 

Klimaatschade
Op dit moment zijn hun kerken in 

goede conditie, geven de directeuren 

aan. Maar je moet mogelijk verval 

steeds een slag voor zijn, zegt 

Wageman. “We onderzoeken 

bijvoorbeeld wat het effect van 

klimaatveranderingen is op onze 

kerken. Grotere verschillen tussen 

droge en natte perioden hebben hun 

invloed op de wierden (terpen) waarop 

de kerken staan en op het groen rond de 

kerken. Als de wierden uitdrogen, kan 

dat leiden tot verzakking. Toename van 

extreme omstandigheden leidt verder tot 

hogere kosten voor het groenonderhoud. 

En ook dat groen rond de kerken en op 

de begraafplaatsen, het aanzicht, maakt 

deel uit van het erfgoed.” 

Groningen heeft daarnaast te maken 

met aardbevingsschade. “Daarover 

hebben wij heldere afspraken met de 

NAM”, geeft Wageman aan. “De schade 

die geïndexeerd wordt, wordt hersteld.”
Eeuwigheid

Met enige regelmaat worden kerken 

toegevoegd aan het bezit van de 

stichtingen, nooit gaat er een af. 

“We nemen de kerken over voor de 

eeuwigheid”, vertelt Simons. Voor de 

Friese kerken geldt wel dat er kerkelijke 

gemeenten hun overgedragen kerk 

kunnen terugnemen – bijvoorbeeld als 

de gemeente weer groeit. Maar dat is 

nog nooit gebeurd. 

Van doorverkoop of overdracht aan 

andere partijen kan geen sprake 

zijn. Hooguit van onderhuur als het 

gaat om een passende bestemming, 

zoals een expositieruimte of een 

kunstenaarsatelier. Volgens Wageman 

zou het van de hand doen van kerken 

geen goed signaal zijn richting de 

kerkelijke gemeenschappen die hun 

gebouw aan de stichting toevertrouwen. 

Ook niet richting de donateurs en de 

vrijwilligers die zich ervoor inspannen 

de kerken te behouden en een functie te 

laten vervullen. 

Dit betekent dat de stichtingen, 

afhankelijk van subsidies en donaties, 

doorgaand in de gaten moeten 

houden hoeveel verplichtingen ze aan 

kunnen gaan voor de lange termijn. 

“Het scheelt dat we een POM zijn”, 

legt Wageman uit, een Professionele 

Organisatie voor Monumentenbehoud. 

“Dat betekent dat we bij het rijk een 

soort voorrangspositie hebben als het 

om subsidies gaat. We krijgen nu 60 

procent subsidie voor het onderhoud 

dat we plegen, maar je weet niet of 

dat altijd zo zal blijven. Hoeveel de 

schatkist wil bijdragen aan cultuur is 

altijd een punt van discussie. Intern 

stellen we onszelf zeker de vraag hoe 

lang we ons werk nog goed kunnen 

doen en hoever we kunnen gaan bij het 

aangaan van nieuwe verplichtingen. 

We bestaan nu vijftig jaar, momenteel 

ontwikkelen we een langetermijnvisie 

voor de komende vijftig jaar waarin dit 

allemaal meegenomen wordt.” 

Wageman merkt op dat de stichtingen 

vaak als vangnet worden gezien voor de 

monumentale kerken, waardoor er in 

het noorden nog relatief weinig lokale 

Kerkenvisies opgesteld zijn in overleg 

met de burgerlijke gemeenten. 

Warmtecollectoren
Duurzaamheid is een belangrijk punt 

van aandacht voor beide stichtingen. 

Dat is best een uitdaging volgens 

Simons. De kerken zijn niet gebouwd 

om te verwarmen en te isoleren. 

Er is regelmatig overleg met de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

over welke aanpassingen wel of 

niet kunnen. Moet je de kerken zelf 

verwarmen of misschien alleen de 

mensen? Kun je de kerken misschien 

compartimenteren met elementen die 

weer te verwijderen zijn, zodat je ze in 

gedeelten kunt verwarmen? Kun je in 

de nabije omgeving warmtepompen of 

zonnepanelen plaatsen? Hier en daar 

moet toch nog gekozen worden voor 

gas, omdat de monumentale status van 

de gebouwen weinig anders toelaat. 

De SAFT heeft een groep studenten 

van verschillende opleidingen aan het 

werk gezet om de mogelijkheden te 

verkennen. 

De SOGK heeft diverse 

duurzaamheidsprojecten lopen, 

vaak in combinatie met restauraties 

of groot onderhoud. In Overschild 

wordt bijvoorbeeld bekeken of Q-Roof 

“ Uitdroging van 
wierden kan leiden 

tot verzakking

Kinderen bij de kerk in Garmerwolde. Foto: Ronny Benjamins 

Kerk Weidum. Foto: SAFT / Jolanda Haven
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mogelijkheden biedt, een 

systeem dat zonnewarmte 

opvangt via leidingen 

ónder de dakpannen. Een 

aantrekkelijke optie als het 

pannendak toch aangepakt 

moet worden. “Als dat werkt, 

hebben we veel oppervlakte 

beschikbaar om energie te 

winnen”, weet Wageman. 

“De vraag is vooral hoe je 

al die warmte kunt opslaan 

om later te gebruiken. 

Als je in de winter de 

warmte van de zomer kunt benutten, 

zullen de stookkosten naar beneden 

gaan. We kijken ook of we kunnen 

overstappen op groene waterstof, maar 

al deze toepassingen staan nog in de 

kinderschoenen.”

Educatieve experimenten
De tweede doelstelling van stichtingen, 

het onder de aandacht brengen van het 

erfgoed, is belangrijker geworden in 

de loop der tijd. Met hulp van al hun 

vrijwilligers spannen de stichtingen zich 

er al langer voor in om hun gebouwen 

zoveel mogelijk open te stellen voor het 

grote publiek. Mensen moeten er terecht 

kunnen en zich er welkom voelen. 

Samen exploreren de stichtingen de 

vraag of bezinningstoerisme misschien 

nieuwe mogelijkheden biedt. Om ook 

kinderen en jongeren kennis te laten 

maken met het erfgoed, wordt de laatste 

jaren actiever ingezet op educatie. 

Simons noemt het experiment waarbij 

het Instagram-account van de SAFT 

overgedragen werd aan studenten. 

“Het bleek dat we als ouderen vooral 

gericht zijn op het doorgeven van de 

kerken als zelfstandige objecten. De 

studenten plaatsten ze veel meer in de 

context en vroegen zich af wat je ermee 

kunt. Ze organiseerden fietstochten 

en gingen na hoe het was om daar te 

slapen. Ze keken of er misschien een 

McDonald’s in de buurt zat, waarmee 

een leuke combi gevormd kon worden. 

En natuurlijk of de gebouwen geschikt 

waren om interessante selfies te 

maken. Een heel andere beleving, heel 

leerzaam. Best een beetje spannend 

ook – we hebben toch een naam hoog 

te houden.” 

Garmerwolde
Wageman vertelt over de Schoolkerk in 

Garmerwolde. “In de toren van de kerk 

is een verticale tentoonstelling ingericht 

over christelijke en islamitische 

feestdagen. De tentoonstelling 

is gemaakt voor kinderen, maar 

volwassenen vinden hem ook prachtig. 

Via een interactieve audiotour worden 

de feestdagen uitgelegd en word je 

uitgenodigd actief bepaalde objecten in 

gang te zetten. De rondleiding begint 

in de kerk zelf, waar kinderen op een 

informele manier met elkaar praten over 

de feestdagen die ze vieren. Zo leren 

ze waarom bijvoorbeeld Kerst of het 

Suikerfeest worden gevierd. Dat je dat 

van elkaar hoort, heeft tot gevolg dat je 

meer begrip voor elkaars achtergrond 

krijgt. Heel idealistisch misschien, maar 

daar geloof ik wel in.” 

De SOGK kreeg hiervoor een van de 

24 European Heritage Awards/ Europa 

Nostra Awards 2021 toegekend, een EU-

prijs voor cultureel erfgoed.
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Alde Fryske Tsjerken
Opgericht: 9 september 1970

7 medewerkers

55 kerken

2 klokkenstoelen

7 kerkhoven

4200+ donateurs

vele vrijwilligers

         
      www.aldefrysketsjerken.nl

         
      www.groningerkerken.nl
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Garmerwolde, verticale tentoonstelling. Foto: Peter de Kan 
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Volgend jaar staan meer gebouwen op 

de nominatie nageïsoleerd te worden. 

Wij vragen altijd opnieuw offertes 

aan. Omdat we voor duurzame relaties 

met onze partners gaan doen wij dat 

alleen bij Pluimers. Zo lang het goed 

blijft gaan. Wij zullen altijd zorgvuldig 

omgaan met het geld dat door onze 

gemeenschap is opgebracht.”

Endoscoop
Bij Pluimers kreeg Ron Jansen te maken 

met Gerrit Timmerman. Hij werkt bij 

de afdeling projecten, voor de zakelijke 

markt. Daar horen naast onder andere 

bedrijfspanden,  ziekenhuizen en 

agrarische panden ook kerken bij. 

Zoals de plaatsen van samenkomst 

van het Apostolisch Genootschap. Het 

aantal kerken of pastorieën in zijn 

portefeuille groeit met de aandacht 

voor duurzaamheid en de stijgende 

gasprijzen. 

Hoe moeilijk is isoleren? Timmerman: 

“Als je een bedrijf een pand ziet 

isoleren, lijkt dat gemakkelijk. Maar 

het is zeker geen kwestie van boren 

en volspuiten. Om te beginnen voer 

je een spouwinspectie uit. Er gaat een 

endoscoop met een camera er op naar 

binnen om te zien hoe de spouw er 

van binnen uitziet. Zo meet je ook de 

spouwbreedte. Al die feiten combineer je, 

zodat je het juiste materiaal kunt kiezen. 

Bij gebouwen uit de jaren vijftig tot 

zeventig is de spouw gemiddeld tussen 

de vijf tot zes centimeter breed. Dat 

noemen wij een standaardspouw. Vier 

centimeter is de minimale breedte om 

te kunnen na-isoleren. Hedendaagse 

gebouwen hebben een veel bredere 

spouw, om met dikkere lagen 

isolatiemateriaal te kunnen voldoen aan 

de hogere isolatienormen. Nieuwbouw 

realiseert normen, die wij in de smalle 

spouwen van een kerk bij lange na niet 

kunnen halen.”

Dobbelstenen
Sinds in de jaren tachtig het 

isoleren startte, is er veel veranderd. 

Timmerman geeft een kort college 

isolatiegeschiedenis.

“Voor 1930 waren er alleen 

enkelsteens muren. Daarna kwamen 

er spouwmuren, vanuit de gedachte 

dat de lucht ertussen isolerend werkte. 

Dat is ten dele ook zo, naast dat het 

binnenklimaat er beter van werd. Later 

kwamen er bij nieuwbouw isolerende 

dekens in de spouw, van hooguit 3, 4 

centimeter dik. 

Bij het maken van die dekens ontstond 

restmateriaal, dat geshredderd werd 

en gebruikt kon worden in nog niet 

geïsoleerde spouwmuren. Een goed 

idee, maar het materiaal was niet 

vochtwerend en het werd minder 

nauwkeurig ingeblazen. Daardoor kon 

het materiaal nazakken, waardoor 

er aan de onderkant gevulde en aan 

de bovenkant lege spouwmuren 

ontstonden. Zo’n koudebrug zorgde 

voor vochtproblemen.

Die problemen behoren nu tot het 

verleden. Wij maken vijf gaten per 

vierkante meter, als de vijf op een 

dobbelsteen. Eerst alle gaten boren, 

dan pas isoleren. Wij beginnen bij de 

fundering en werken naar boven, tot 

aan de goot of de nok. Of dat slecht is 

voor de muur? Nee hoor, je boort de 

gaten in de kruising lintvoeg stootvoeg 

(resp. horizontale voeg en staande 

voeg – red.). Het isolatiemateriaal 

is gesiliconeerd, wat zorgt voor een 

beschermlaag tegen vocht. Ook wordt 

de densiteit, de dichtheid, van het 

materiaal van te voren nauwkeurig 

afgesteld in de machine. Geen spouw is 

hetzelfde.”

Ron Jansen is als 

objectbeheerder 

verantwoordelijk voor een deel 

van de ‘plaatsen van samenkomsten’, 

zoals het Apostolisch Genootschap haar 

gebouwen aanduidt. 

Jansen: “Wij regelen het beheer 

landelijk, vanuit een facilitair 

hoofdkantoor in Baarn. Van daar 

uit worden alle gemeenschappen 

ondersteund. Zo worden het 

onderhoud, de financiën en de 

verzekeringen geregeld.” In het 

volgende nummer van Kerkmagazine 

meer over de bijzondere aanpak van het 

gebouwenbeheer door het Apostolisch 

Genootschap, dat 13.000 leden telt.

Duurzaam
De duurzame ambities van het 

Apostolisch Genootschap zijn een tot 

nu toe goed bewaard geheim. 

Jansen: “Qua duurzaamheid 

loopt ons Genootschap voorop in 

kerkelijk Nederland. Wij verstrekten 

een hypothecaire lening voor een 

windmolen van Eneco, die inmiddels 

is terugbetaald. Alle elektrische energie 

die we nodig hebben kopen wij in van 

onze windturbine. Ons gasverbruik en 

alle bewegingen van onze leden naar 

de plaatsen van samenkomst worden 

gecompenseerd met Garanties van 

Oorsprong van de windturbine. 

In 2008, 2009 en 2010 werden op 

50 locaties zonnepanelen geplaatst. 

Waar mogelijk gaan we over op LED-

verlichting. Ieder jaar staat op onze 

begroting geld gereserveerd voor 

duurzame maatregelen. Qua CO2-

uitstoot zijn wij neutraal.”

Het onroerend goed, in eigendom bij 

het Genootschap, bestaat uit twee 

kantoorgebouwen, enkele woningen 

en 67 plaatsen van samenkomsten. Het 

arsenaal aan gebouwen is divers. Er 

zijn enkele monumentale gebouwen, 

naast meer moderne gebouwen uit 

de jaren ’70 en ’80, een groeiperiode 

van het Genootschap. Recent was er 

nieuwbouw: 2003, 2008, 2010 en 2017. 

Inmiddels zijn de gebouwen in Alkmaar 

en Haarlem geïsoleerd. 

Jansen: “Een deel van onze gebouwen 

is nog slecht geïsoleerd. Sommige 

hebben nog enkel glas. Als we het 

dak renoveren, kijken wij naar de 

mogelijkheden om meer te isoleren. 

Sommige gebouwen hebben nog open 

spouwen, gevuld met lucht. In de tijd 

van de bouw was dat nog gebruikelijk. 

Maar als de spouwmuren zonder of 

slecht geïsoleerd blijven, is het gebouw 

een winterjas met een rits open. Wij 

kijken naar het totaalplaatje. Daar hoort 

bijvoorbeeld ook dubbel glas bij.”

Inzakken
Voor de na-isolatie in Haarlem en 

Alkmaar vroeg Jansen advies aan 

Pluimers Isolatie uit Rijssen, een van de 

grote spelers op het veld van de isolatie 

van gebouwen. 

“Wij wilden er meer van weten. Er 

zitten ook negatieve kanten aan, 

zoals vochtdoorslag. En vroeger 

zakte het isolatiemateriaal uit, zo 

kon het gebeuren dat er onverlijmde 

polystyreenbolletjes de kruipruimte 

inzakten. Tegenwoordig zijn de aanpak 

en de materialen enorm verbeterd.

Een standaard-onderdeel van de na-

isolatie is een spouwonderzoek, om te 

kijken of de spouw geschikt, schoon en 

goed toegankelijk is. Bij ons bleek de 

spouw zeer geschikt om na te isoleren. 

Voor beide locaties vroegen we een 

offerte, wij overwogen de kosten en 

besloten Pluimers het werk te laten 

uitvoeren.

De stijgende gasprijzen maken na-isoleren van spouwmuren extra 
rendabel. Het Apostolisch Genootschap isoleerde haar plaatsen van 
samenkomst in Alkmaar en Haarlem. Meer gebouwen zullen volgen.

Het Apostolisch 

Genootschap isoleert

Tekst: Kees Posthumus    |   Beeld: Pluimers Isolatie

“ Winterjas 
met open rits

“ Geen spouw 
is hetzelfde
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Totaalproduct
Pluimers Isolatie heeft haar 

Nederlandse hoofdvestiging in 

Rijssen. De isolatietak bestaat sinds 

1973, vertelt Kim Bekkenkamp. Hij 

is, met twee collega’s, bij het bedrijf 

verantwoordelijk voor de marketing.

“Aanvankelijk was Pluimers een 

kleine hobbywinkel in Rijssen. Toen 

tijdens de oliecrisis energiebesparing 

en isolatie actueel werden, zag 

Pluimers senior daar markt in. Dat 

heeft hij goed gezien. Bij ons bedrijf 

werken inmiddels rond de 250 

mensen, actief in twaalf Europese 

landen.  

De laatste tien jaar groeit de markt 

voor isolatie, door de klimaatcrisis. 

Aannemers gingen het erbij doen 

toen de bouwmarkt inzakte, tal 

van kleine bedrijven zagen het 

licht. Geen van de andere partijen 

is al zo lang actief op dit terrein 

als ons bedrijf. Door die expertise 

kunnen wij projecten uitvoeren 

die anderen moeten laten liggen. 

Grootschalige projecten, onlangs 

deden wij de Koepelgevangenis in 

Haarlem die wordt omgebouwd voor 

studentenhuisvesting. Bij Museum 

De Fundatie isoleerden wij het 

blauwe ei dat boven op het dak is 

aangebracht.

Wij doen alles: spouwmuur, vloer, 

dak en isolatieglas. Dat doet niet 

iedereen. We hebben alles in eigen 

huis. Klanten krijgen te maken met 

één bedrijf waaraan je de opdracht 

verstrekt en die alles in eigen beheer 

uitvoert. Binnen de zakelijke markt 

richten wij ons ook op kerken, omdat 

daar nog veel energetische winst valt 

te behalen.”
met ervaring van het 

verbouwen van meer dan 
200 kerken werken we graag  
met jullie samen aan de kerk 

van de toekomst.

samenwerken,
verbindt en versterkt

info@svdh.nl info@pimvandijkdesigns.nl
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“In kerken valt nog 
veel energetische 
winst te behalen
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Zijn er partijen waaraan de stichting 

niet wil verhuren? Blaauw: “De 

kerk leent zich niet voor alle typen 

evenementen, voor een dance-event 

bijvoorbeeld ben ik huiverig. Er is 

in het verleden wel eens een Haagse 

kroegenreünie geweest, dat kon nog 

nét. Maar zodra een evenement een 

hoop troep met zich meebrengt, moet 

je dat in deze kerk niet willen. Er is 

hier zoveel historie, bijvoorbeeld een 

lange rij oude wapenschilden. Die zijn 

van onschatbare waarde, daar moet je 

gewoon voorzichtig mee zijn.”

Ooit was er een discussie over huurders 

die wel érg ver van het christelijke 

verleden van de kerk zouden staan. 

Volgens Blaauw loopt dat zo’n vaart 

niet meer. “We moeten het wel heel 

bont maken, willen we door het 

bestuur op de vingers getikt worden. 

En dat doen we niet. We kunnen dat 

zelf goed inschatten. Overigens is er 

binnen de organisatie van de Grote 

Kerk ook een maatschappelijke tak, 

waarin we ons nadrukkelijk richten 

op allerlei stromingen en religies. Die 

zijn hier welkom om met elkaar in 

gesprek te gaan.”

Tapijt
Nog even terug naar de Troonrede. 

Blaauw: ‘We zijn er best trots op dat 

die hier plaatsvond. Een bijzondere 

gebeurtenis. Je geeft in zo’n geval de 

sleutel en anderen nemen het gebouw 

over. We kennen het productiebedrijf 

in kwestie goed, we werken altijd 

prima samen. Alles vanuit de 

Ridderzaal werd hier binnengereden. 

Niet het tapijt helaas, dat is prachtig 

spul. We hebben nog voorgesteld om 

een complete replica ervan te maken, 

maar dat was financieel niet haalbaar.’ 

Of Folkert Blaauw op de dag zelf 

nog een rol had? “Ja, ik heb de deur 

opengehouden voor de koning en zijn 

gevolg, en daarna weer dichtgedaan!”

Ook bij andere verhuuractiviteiten 

regelen de huurders het meeste zelf: 

inrichting, licht, geluid. Stoelen 

hoeven in principe niet meegenomen 

te worden, die heeft de Grote Kerk 

op voorraad. Blaauw vindt ze niet 

echt bijzonder: “Ik zou nog wel eens 

mooie nieuwe willen kopen. Maar 

vaak nemen huurders alles zelf mee, 

inclusief stoelen. Zij kleden het hier 

helemaal aan. De kerk kan met relatief 

beperkte middelen al een spectaculaire 

transformatie ondergaan.”

Sterrenchefs 
Zo’n transformatie vindt vooral plaats 

dankzij belichting. Blaauw: “Alleen al 

het uitlichten van de pilaren doet veel, 

zoals laatst bij het Hartendiner. Dat is 

een gala om zoveel mogelijk geld op 

te halen voor de Hartstichting. Na een 

borrel was er een zevengangendiner, 

met sterrenchefs die zogenaamd 

aan het koken zijn. Dat is natuurlijk 

allemaal al voorbereid, hier wordt het 

uitgeserveerd.

Behalve de pilaren aanlichten kunnen 

we schakelen tussen het hoogkoor 

of juist de kerkzaal extra verlichten. 

Lampen zijn er in overvloed. Voor 

de technische zaken (licht, alarm, 

verwarming) hebben we een technisch 

beheerder. Geluid hebben we bewust 

níét, omdat iedere huurder weer 

andere wensen heeft. We hebben wel 

eens gekeken of we een basis-geluid-

set kunnen neerzetten, maar iedere 

keer zijn er andere wensen, andere 

artiesten, entertainers, sprekers. 

Die hebben allemaal weer andere 

In het oude normaal vindt de 

eerste vergadering van de Staten-

Generaal plaats in de Ridderzaal. 

In het tijdelijke nieuwe normaal is 

die ruimte voor covid-19-begrippen 

te klein om alle genodigden op een 

veilige manier te herbergen. Dat dat 

wél kan in de Grote Kerk, én dat 

daar het interieur van de Ridderzaal 

even nagebouwd wordt, zegt wel iets 

over de ruimte die er is – letterlijk en 

figuurlijk.

Catering
Dat verhuur dé core business van de 

Grote Kerk is en hoe dat georganiseerd 

wordt, zal minder algemeen bekend 

zijn. In het kort: de Protestantse 

Gemeente van ’s-Gravenhage (PGG) is 

eigenaar van het gebouw, de Stichting 

Grote of Sint-Jacobskerk exploiteert 

het. Met de opbrengst van de verhuur 

kan het kerkgebouw in stand worden 

gehouden. Vijf à zes keer per jaar 

gebruikt de PGG de kerk voor 

verschillende eigen evenementen.

Folkert Blaauw van de Grote Kerk 

vertelt hoe de verhuur in z’n werk 

gaat: “We hebben het lean and 

mean ingericht. Lorien Kramer is 

de algemeen directeur. Zij heeft het 

contact met het bestuur en doet de 

financiën. Ik ben de commercieel 

manager, ik zit aan de “voorkant” 

van de verhuring. 

We werken samen met Soup and 

Such, een evenementenbureau dat 

ook catering verzorgt. Dat bureau 

heeft ‘Grote Kerk Events’ in het leven 

geroepen, het aanspreekpunt voor 

de – potentiële - huurder. Als er een 

verhuring tot stand komt, komt de 

opdrachtgever vaak met een eigen 

evenementenbureau en een eigen 

productie. 

We hopen natuurlijk dat ze van 

ons de catering afnemen, dat is wel 

zo praktisch en makkelijk. Maar 

komen ze met hun eigen cateraar, 

dan is dat geen enkel probleem. Ze 

betalen alleen een kleine vergoeding 

voor het gebruik van de keuken en 

een stukje omzetderving voor onze 

cateringpartner. Vervolgens zijn ze vrij 

om te doen en te laten wat ze willen.”

Whisky
Huurders zijn met name 

overheidsinstellingen, ministeries, 

internationale organisaties die in Den 

Haag gevestigd zijn, plus een aantal 

vaste bespelers die er al jaren komen, 

zoals het International Whisky Festival 

en een paar organisatiebureaus. 

“ Ze zijn vrij om te 
doen en te laten 

wat ze willen

Prinsjesdag in de kerk

Voor de tweede keer op rij werd dit jaar de Troonrede voorgelezen in de 
Grote Kerk van Den Haag. Verhuur is de core-business van deze kerk in 
het centrum van de Hofstad.

Tekst: Margot C. Berends    |   Beeld: Grote Kerk

Grote Kerk Den Haag

Grote Kerk Den Haag - Diner Hoogkoor

“ Met relatief 
beperkte middelen 

een spectaculaire 
transformatie

Grote Kerk Den Haag - Congresopstelling halve cirkel
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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

geluidsinstallaties nodig. 

Wel zou ik een basis-licht-set in het 

dak willen hebben voor showlicht, 

want we hebben alleen de normale 

verlichting. Showlicht moet nu iedere 

keer weer ingehangen worden, dat 

is best veel gedoe met rigging en 

hierdoor wordt het vrij kostbaar.”

Toegang
Om veel publiek te kunnen ontvangen, 

zijn er allerlei faciliteiten nodig. De 

toiletten, in de kelder. zijn onlangs 

gerenoveerd en zien er strak uit. 

Op de begane grond zijn ruime 

invalidentoiletten. Enige tijd geleden is 

aan de stadskant een compleet nieuwe 

toegang gerealiseerd. De aloude ingang 

via de toren (die van de gemeente 

Den Haag is) was niet berekend op de 

moderne eisen. 

De ingang aan de stadskant, 

waarvandaan het meeste publiek 

komt, is fraai vormgegeven; het lijkt 

of die altijd al in het vijftiende-eeuwse 

gebouw gezeten heeft. Maar op 

Prinsjesdag, of toen laatst de koning de 

Nieuwe Bijbelvertaling21 in ontvangst 

kwam nemen, werd de ‘statige ingang’ 

gebruikt. En, saillant detail: op dagen 

dat de kerk vrij toegankelijk is voor 

bezichtiging kan ook het gewone 

publiek door die ingang naar binnen.

Stichting: https://www.grote-kerk.nl 
Gemeente: https://www.protestantsekerkdenhaag.nl
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Grote Kerk Den Haag - Kerstdiner

“ Op Prinsjesdag 
werd de 

‘statige ingang’ 
gebruikt
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Het verduurzamen van 

iconische stadskerken was 

de kern van een prijsvraag 

onder de titel ‘Sublieme schoonheid. 

Sublieme duurzaamheid’. Negen 

teams van bedrijven op het gebied 

van ontwerp, duurzaamheid en 

erfgoed werd gevraagd een visie te 

ontwerpen op een drietal thema’s. Op 

20 oktober 2021 vond in Eindhoven 

de presentatie plaats van de drie 

winnende ideeën.

Elk team kreeg drie iconische 

stadskerken toegewezen, waarvoor 

binnen het eigen thema een visie 

moest worden ontwikkeld. De 

thema’s waren door de RCE en de 

Rijksbouwmeester als volgt bepaald: 

binnenruimte, energiekoppelingen en 

verbinding met de omgeving.

Spin-off
De directeur van de RCE, Susan 

Lammers en de -inmiddels 

voormalige- Rijksbouwmeester Floris 

Alkemade trapten de bijeenkomst af.

Alkemade: “Als kerken hun religieuze 

functie verliezen, verliezen ze niet 

hun betekenis. De uitdaging is waarin 

de betekenis ligt en wat de waarde 

daarvan is.” Daarbij merkte hij op 

dat verduurzaming volgens hem 

teveel wordt gezien als technisch 

vraagstuk. Multifunctioneel gebruik 

is ook duurzaam. “Er is weinig zo 

duurzaam als een kerkgebouw dat 

al honderden jaren oud is, te blijven 

gebruiken, al dan niet met een andere 

bestemming.”

Lammers benadrukte dat de prijsvraag 

weliswaar gaat over ‘iconische 

stadskerken’, maar dat het spin-off 

effect is dat de aangereikte visies ook 

bruikbaar zijn voor andere kerken. 

Verwijzend naar ‘duurzaamheid in 

sociale zin’ riep zij op pragmatisch 

om te gaan met gedeeld of ander 

gebruik. “Als de RCE daarbij vraagt 

om soepelheid van kerken, moet dat 

natuurlijk ook de andere kant op 

werken.”

Creativiteit
Bij het ontwikkelen van hun visie 

moest bij de ontwerpteams creativiteit 

centraal staan, zonder budgettaire 

beperkingen. Dat zou te beperkend 

werken bij het creatieve proces. 

Dat resulteerde in indrukwekkende 

ontwerpen, die zonder enige twijfel 

creatief of zelfs revolutionair te 

noemen zijn. En die tegelijkertijd ook 

de indruk wekken zeer kostbaar te 

zijn.

Binnenruimte
Het team dat een visie mocht 

ontwerpen over ‘Binnenklimaat, 

gebruik en comfort’ kwam met 

opvallende, zeker bruikbare ideeën. 

Het liet zich inspireren door de 

schoonheid van paramenten, 

liturgische textiele voorwerpen. Het 

doel in de visie was om selectief en 

doelgericht te verwarmen, waarbij 

een besparing tot wel 50% op de 

gasrekening kan worden gerealiseerd.

Met tenten en gordijnen die 

passen bij de architectuur wil men 

kleinere ruimtes creëren die beter te 

verwarmen zijn en de temperatuur 

ook beter vasthouden. Het gebruik 

van stoffen kan bovendien de 

akoestiek gunstig beïnvloeden. 

Energiekoppeling
De visie van het team dat zich bezig 

hield met ‘Opvang, energieopwekking 

en -uitwisseling’ had een tamelijk 

abstract en futuristisch karakter. 

Er werden ontwerpen getoond van 

gordijnen van regenwater, van een 

extra, vrijstaand paviljoen met 

aureool als uitzichtplatform en extra 

paviljoens als zijbeuken toebedacht 

voor verbinding en beleving.

Volgens het team worden met de 

‘sublieme paviljoens de kerken 

getransformeerd in een metabolische 

bron’ waar onder meer ‘stromen van 

energie, water, voedsel, verse lucht, 

liefde, respect en erkenning doorheen 

zullen vloeien’.

Verbinding
Het doel binnen dit thema was te 

komen met ontwerpvoorstellen voor 

‘het verbeteren van de manifestatie 

van de kerk als vanzelfsprekend, 

toegankelijk en laagdrempelig 

onderdeel van het stedelijk weefsel’. 

De ontwerpen zijn zeer concreet 

te verbeelden door de snelle 

herkenbaarheid en verbeeldingskracht 

Monumentaal en duurzaam

Tekst & beeld: Marco van de Wetering

Een prijsvraag van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de 
Rijksbouwmeester levert spectaculaire ideeën op voor verduurzaming van 
kerkgebouwen. Haalbaarheid en betaalbaarheid zijn vers twee.

van bezoekers van kerken. De 

ontwerpen toonden mogelijkheden 

om de buitenruimte rond kerken 

één geheel te laten vormen met het 

interieur. De indrukken die je buiten 

opdoet, worden verlengd en versterkt 

wanneer je de kerk binnenkomt. 

Omgevingsecologie die uitnodigt om 

de kerk binnen te gaan.

Onbevangen delen
Architect, tevens predikant van de 

Utrechtse Jacobikerk, Willem-Jan de 

Hek, riep in een gesproken column 

op tot onbevangen delen. De Hek: 

“De beschermheilige van de stad 

Utrecht, Sint Maarten, sneed zijn 

dure mantel doormidden toen hij 

een arme, dakloze man kou zag 

lijden. Een vroeg voorbeeld van 

de deeleconomie. Zoals deze Sint 

Maarten zouden ook kerken hun 

gebouw onbevangen kunnen delen, 

zonder enige terughoudendheid.”

Over de hoofden heen

Jos Aarnoudse, directeur van de 

Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk 

Beheer in de PKN, was door de 

organisatie uitgenodigd om te reageren 

op de ideeën. Kerkmagazine interviewde 

hem na afloop.

Wat vindt u van de ideeën die u voorbij 

zag komen?

“De meerwaarde van deze prijsvraag is 

dat anderen met invalshoeken en ideeën 

komen waar je zelf niet zo snel op komt. 

Maar de zes plannen die niet hebben 

gewonnen, vond ik bruikbaarder dan de 

drie die nu hebben gewonnen.

Ik begrijp goed wat de 

aantrekkingskracht van iconische 

kerken is op seculiere ontwerpers en 

creatievelingen. Tegelijk denk ik dat er 

heel wat tijd gaat zitten in de vertaalslag 

van de winnende ontwerpen richting 

praktische uitvoerbaarheid.”

Zien we hier het verschil in wensen 

en referentiekader tussen kerkelijke 

bestuurders en 

niet-kerkelijke 

gebruikers? De 

herkenbaarheid 

was nog het 

grootst bij de 

winnende visie op 

de buitenruimte.

“Zeker, maar ook daar geldt: er zijn best 

kerken bezig met hun tuin die duurzaam 

en uitnodigend mag zijn. Maar het is 

nu niet direct de vraag waar de meeste 

kerkrentmeesters mee zitten. In dat 

opzicht gaat deze prijsvraag ver over de 

hoofden van kerkelijk bestuurders heen. 

Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat 

ze niets hebben aan deze prijsvraag. Het 

levert creatieve ideeën op.”

Is dat verschil tussen ideeën en praktische 

uitvoerbaarheid dan alleen een 

geldkwestie?

“Geld speelt absoluut een belangrijke 

rol. Recent was ik in Frankfurt. Niet 

alleen is er in Duitsland meer geld, de 

meeste kerken worden ook centraler 

aangestuurd. Drie monumentale kerken 

De uitreiking van het magazine bij de prijsvraag. V.l.n.r. Susan Lammers, Ellen Snoep (Grote Kerk 
Naarden), Rutger Jans (Sint-Jankathedraal Den Bosch), Coby Zantbergen (Grote Kerk Zwolle) en Floris 
Alkemade.

Jos-Aarnoudse
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info@schaapsound.nl
Tel: 085 - 066 3333

Zwolle  |  Ridderkerk  |  Roermond

www.schaapsound.nl

Complete AV-installatie 
in Refajahkerk Groningen

OPTIMALE INTEGRATIE  
VAN BEELD EN GELUID
Neem contact op voor meer informatie

KERKGELUIDSINSTALLATIES

PRESENTATIE/KERKTV

AKOESTIEK

NETWERK/WIFI

VERLICHTING

DOMOTICA

vallen onder verantwoordelijkheid 

van overheid, de rest krijgt volgens 

een verdeelsleutel geld via de kerk.

In Nederland zijn kerken meer 

decentraal georganiseerd en 

moeten ze het doen met lokaal 

financieel vermogen. Daarin zijn 

grote verschillen tussen plaatselijke 

gemeenten. Vaak zijn forse 

investeringen nodig als je een kerk 

exploitabel wilt maken, zeker als 

je meerdere kerkgebouwen hebt. 

Kijk je naar middelgrote en kleinere 

steden met monumentale kerken, 

ga er dan maar aan staan om de 

‘Grote Kerk’ aan te passen. Nog 

los van het feit dat je vaak met een 

monumentenstatus zit.”

Is er niet ook een grens aan het 

aantal kerken per zoveel inwoners 

dat je multifunctioneel kunt 

inzetten?

“Je kunt in een provincie niet 

honderd kerken in restauratievorm 

in stand houden in een staat dat je 

er op elk moment de koning kunt 

ontvangen. Evenmin is elke kerk 

geschikt qua bouw en ligging om 

breed te exploiteren. In een kerk 

in Gelderland vroeg ik recent ‘Wat 

willen jullie met het kerkgebouw?’, 

waarop men aangaf wel een soort 

Stevenskerk te willen zijn. Dan zeg 

ik: ‘Dat gaat niet, er is nu eenmaal 

maar één Stevenskerk en die staat 

in Nijmegen.’

Er liggen veel mogelijkheden om 

de kerk deels te gebruiken als 

cultuurhuis, gemeenschapshuis met 

inloop voor het dokterspreekuur 

en algemene maatschappelijke 

functies. Maar niet overal. 

Kengetallen of cijfers plakken is 

in dat opzicht niet eenvoudig. 

Bij kerken in dorpen met 5.000 

tot 8.000 inwoners zal dat vaker 

mogelijk zijn dan op andere 

plaatsen. 

Hoe dan ook begint het met 

visie op kerk zijn. De verschillen 

in invalshoeken tussen 

kerkrentmeester of beheerder en 

missionair en diaconaal gedreven 

mensen moet je bij elkaar brengen.”

Binnenruimte: tenten en gordijnen
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Bredewold begon als verkoper van 

beamers en audiovisuele systemen 

voor vergaderruimtes op de 

zakelijke markt. Zijn eigen kerkelijke 

betrokkenheid, destijds bij de 

Plantagekerk Zwolle (Gereformeerde 

Kerk Vrijgemaakt), zorgde ervoor dat 

hij ook beamers meenam naar zijn 

eigen kerk. Beamers waren vijftien 

jaar geleden in kerken nog betrekkelijk 

schaars.

Zangleider
“Na een verhuizing ging ik in mijn 

nieuwe gemeente, de Koningskerk in 

Zwolle, zingen in een muziekteam. 

Daarmee raakte ik direct betrokken bij 

de verandering van de kerkdiensten 

en van de spraakinstallatie naar een 

installatie voor spraak én muziek. 

Inmiddels had ik Backstage AV 

opgericht. Op zeker moment vroeg 

mijn oude gemeente of wij als bedrijf 

mee wilden denken over een nieuwe 

geluidsinstallatie. We brachten een 

offerte uit en kregen de opdracht. Dat 

was de eerste geluidsinstallatie voor 

spraak en muziek die wij maakten 

voor een kerk. 

Daarna organiseerden onze eerste 

themadag over geluid in de kerk, waar 

zomaar zestig man op afkwam. Dat 

was voor ons het signaal om serieus 

werk te gaan maken van kerken. Het 

bedrijf groeide, ik zocht 

personeel in mijn eigen 

netwerk. De meeste van de 12 mensen 

die hier werken hebben zodoende een 

christelijke achtergrond. Dat maakt dat 

ze extra gemotiveerd zijn om andere 

kerken te helpen om de techniek naar 

een hoger plan te brengen.”

Na tien jaar bestaat de 

orderportefeuille van Backstage 

AV voor de ene helft uit werk voor 

de zakelijke markt en voor de 

andere helft uit werk in kerken. 

Bredewold is intussen zangleider 

in de Zwolse Verrijzeniskerk, 

een van de drie  gebouwen van 

Christelijk Gereformeerd Kerk. Het 

is een kerkelijke gemeente die ook 

audiovisueel gezien volop in beweging 

is.

Fullrange
De technologisch ontwikkeling 

rond licht en geluid in de kerken 

staat niet stil. Met ‘van spraak naar 

spraak en muziek’ is een belangrijke 

ontwikkeling genoemd. 

Bredewold: “Geluidsinstallaties in de 

kerk waren lang spraakgeoriënteerd. 

Je moest de dominee kunnen horen, 

het orgel hoefde niet versterkt. Voor 

het uitversterken van een eventueel 

kerkbandje nam iemand bijvoorbeeld 

wat eigen PA-speakers van huis mee. 

Dat was een heel gedoe en thuis kon je 

dat niet goed volgen, de kerkinstallatie 

gaf alleen spraak door. 

Spraakinstallaties geven alleen geluid 

op de middentonen weer. Hoog en laag 

ontbreken, die zijn voor muziek juist 

essentieel. Voor muziek is ‘fullrange’ 

nodig, hoog, midden en laag. Die 

techniek heeft niet stil gestaan. Spraak 

en muziek komen nu uit geïntegreerde 

speakers die er hetzelfde uitzien als de 

gebruikelijke kerkspeaker: een zuiltje 

van pakweg een meter.”

Beamers zijn inmiddels ingeburgerd in 

vele kerken, geïntegreerde installaties 

geen uitzondering meer. 

Bredewold: “Daarna diende KerkTV 

zich aan.  Dat nam een enorme 

vlucht tijdens de coronacrisis. Op 

het moment dat de overheid zei 

‘kerken mogen niet meer in grote 

groepen samenkomen’, ging bij ons de 

telefoon. In tientallen kerken hebben 

wij installaties aangelegd om beeld en 

geluid van de kerkdienst te kunnen 

streamen. Soms begonnen wij bij nul, 

soms perfectioneerden wij bestaande 

installaties, zoals bij de Protestantse 

Gemeente Leersum. Zij waren al heel 

ver met hun idee van KerkTV.”

Momenteel is een actuele 

ontwikkeling het aanleggen van betere 

lichtinstallaties, met als doel een beter 

camerabeeld te realiseren.

Weten kerken altijd precies wat ze 

willen als ze u bellen?

Bredewold: “Dat verschilt. In de 

Protestantse Kerk in Nederland worden 

gebouwen afgestoten en overblijvende 

gebouwen opnieuw ingericht, vaak 

met nieuwe audiovisuele installaties. 

Veel kerken die al langere tijd 

technische teams hebben voor geluid, 

KerkTV en beamers weten vaak 

precies wat ze nodig hebben. Kerken 

die al vele jaren in hetzelfde gebouw 

samenkomen, gaan voor vervanging 

van bestaande installaties. Zij kijken 

vooral naar wat er nodig is voor hun 

type kerkdiensten. Wij krijgen zowel 

uitgewerkte lijstjes met wensen als 

vragen om langs te komen en te 

adviseren.”

Het is een uitdaging voor kerken 

om voldoende mensen te vinden die 

de handen uit de mouwen willen 

steken. Vrijwilligers moeten het willen 

én kunnen. Voor dat laatste biedt 

Backstage AV trainingen aan voor 

mensen die actief willen zijn in de 

audiovisuele techniek.

Bredewold: “Het volstaat niet om een 

dure, nieuwe, technisch hoogstaande 

installatie aan te schaffen. Je moet 

vooral ook weten hoe je er mee moet 

werken. Dat gaat van ‘hoe maak ik 

een kerktv-uitzending’ tot ‘hoe mix 

ik live-muziek in de kerk’. Overeind 

blijft dat je van vrijwilligers niet kunt 

verwachten dat ze het niveau van 

professionele televisie halen.”

De ene kerk doet het met de dominee 

en een organist. De andere kerk wil een 

band met basgitaren, keyboard, drums, 

zangers en zangeressen.

“Ik maakte die ontwikkeling mee 

en was er, als actief zanger, mede 

aanjager van. Dan leer je gaandeweg 

wat je aan techniek nodig hebt om het 

goed te laten klinken. Elke kerk heeft 

een jury: de kerkgangers. Die vinden 

er wat van. Er is altijd een vraag naar 

kwaliteit. De organist, de muziek, de 

installatie moet goed zijn. Als het niet 

goed is, horen we dat. 

Ik begrijp hoe dat in een kerk werkt 

en weet dat af te stemmen op de 

techniek. Het gaat om de goede 

match, de ene kerk is de andere niet. 

De ene christelijk-gereformeerde kerk 

heeft geen ruimte voor live-muziek, 

de andere is wat dat betreft bijna 

evangelisch, met alles er op en er aan. 

Daardoor zie ik het podium 

veranderen. De kansel gaat er uit 

om plaats te maken voor de band en 

multimedia. In kerkdiensten worden 

meer en meer YouTube-filmpjes 

getoond. Daarvan wil je de weergave 

van zowel beeld als geluid goed 

voor elkaar hebben. Dat vraagt om 

adequate technische oplossingen. De 

vraag naar kwaliteit blijft altijd.”

Sinds 2015 voorzag Backstage AV 
uit Zwolle meer dan 200 kerken 
van audiovisuele techniek. Richard 
Bredewold is oprichter en directeur 
van het bedrijf, dat dit jaar 10 jaar 
bestaat.

Elke kerk heeft een jury

Tekst: Kees Posthumus    |   Beeld: Backstage AV

2018 PG Westereen overzicht kerkzaal zij

“ Kansel er uit, 
ruimte voor de band

2019 Kerkenbeurs Utrecht
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Nieuwe producten
Het digitale liturgiebord landt niet 

overal. In een traditionele kerk met 

originele houten liturgieborden, is 

de koster op zaterdag al snel een 

uur bezig om de goede letters en 

cijfers er op te krijgen. Dat kost 

de koster kostbare tijd. Door een 

scherm overdwars te hangen, met 

handige techniek waar je gemakkelijk 

tekstvelden op invult, ben je in een 

paar minuten klaar. In kerken waar 

de beamer zijn intrede heeft gedaan, 

raken veel liturgieborden in onbruik.

Er zijn nieuwe producten om de 

kerkdienst te vertalen voor nieuwe 

Nederlanders en buitenlandse gasten. 

Een eerste optie is om met een app 

en oortjes tijdens de dienst mee te 

luisteren met een simultaan-vertaling 

van de preek. In de kerk, op een 

afgezonderde plaats, vertaalt een

vrijwilliger de preek. Bredewold 

introduceerde dit systeem in zijn eigen 

kerk. Er werden vrijwilligers gezocht 

om te vertalen en gemiddeld acht 

tot tien mensen maken er gebruik 

van. Vooral evangelische gemeenten 

in het westen zijn hier goed op 

ingericht, vanwege het feit dat zij veel 

anderstaligen in hun diensten hebben.

Een tweede optie, onlangs 

geïntroduceerd door Backstage AV, 

is een techniek van Google, waar 

een geautomatiseerd, zelflerend 

vertaalprogramma de Nederlandse 

tekst vertaalt naar iedere gewenste 

taal. Een app geeft de tekst weer of je 

luistert via oortjes. Bredewold erkent 

dat er nog fouten in, maar de preek is 

goed te volgen. De predikant spreekt, 

het kunstmatig-intelligente systeem 

vertaalt. Het systeem is vergelijkbaar 

met het inschakelen van ondertiteling 

bij een YouTube-filmpje.

Laatstgenoemd systeem kan ook een 

oplossing zijn voor doven. Als Google 

de dienst vanzelf ondertitelt, met een 

zelflerend systeem, kan de tekst- of 

doventolk ander werk zoeken.

Draaiboek
Bredewold: “De toenemende rol van 

techniek in de kerkdienst maakt 

regie steeds belangrijker. Een liturgie 

wordt welhaast een draaiboek. Die 

ontwikkeling is nu gaande. Zodra je 

een draaiboek hebt, komt de vraag 

naar boven welke techniek je daarbij 

nodig hebt en of bestaande techniek 

voldoet. Zo blijft de ontwikkeling op 

audiovisueel gebied doorgaan, zeker 

ook de komende tien jaar bij Backstage 

AV. Daarom blijven wij themadagen 

voor kerken organiseren en trainingen 

voor specifieke producten. Zo helpen 

we de kerken licht en geluid beter voor 

elkaar te krijgen.

Voor mijzelf vind ik het uitdaging 

om een goede rentmeester te zijn  en 

producten te vinden die bijdragen aan 

duurzaamheid. Het thema speelt nog 

nauwelijks in onze branche, maar bij 

Backstage AV staat het op de agenda. 

Energiezuinige versterkers, circulaire 

producten, hergebruik van apparatuur. 

Zo maakte Nederlandse regelgeving op 

het terrein van radiofrequenties veel 

goed functionerende zendersystemen 

onbruikbaar, die werden vervangen. In 

Polen, Roemenie, Tsjechië geldt andere 

wetgeving, waarom de kerken daar 

niet helpen met onze spullen?”

 

K e r k s t o e l e n . n l 
 

Tel. 0183 745353 

Stoelen,  

tafels, 

garderobes,  

podia en meer! 

 Vraag advies  

aan dé  

specialist 
 

www.kerkarchitect .nl
nieuwbouw | verbouw | interieur

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

www.backstageav.nl

KerkTV Regie
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Jenny van Wijk is eigenaresse 

van de Bossche kunsthandel, die 

sinds tien jaar naast religieuze 

kunst ook profane kunst aanbiedt. 

Voorwaarde is dat dat niet stoort naast 

de religieuze voorwerpen. Thema’s 

als het gezin, moeder-kind, ziekte 

en verlies zijn onderwerpen die 

ook aan de orde komen in beelden 

en voorstellingen zonder expliciet 

religieuze verwijzingen.

Kunt u iets vertellen over uw ruime 

assortiment aan kerststallen?

“Qua stijl onderscheid ik klassiek, 

modern en er tussen in. Voor elk wat 

wils. Klassiek is barok, uitbundig, 

meer franje, meer kleur, drukker 

gesneden. Klassiek lijkt het meest 

op de beroemde Napolitaanse 

kerststal, die ook nogal druk is en 

zeer uitgebreid. Die heb ik wel, maar 

doorgaans willen mensen het iets 

rustiger aan doen.

Moderne stallen zijn strak van 

ontwerp. De figuren hebben daar 

vaak geen uitgewerkt gezicht. Ik heb 

een schattig bronzen groepje, zonder 

gezichten en strak van belijning, 

waar je wel heel duidelijk ziet dat het 

een kerstgroep is. Ook voor mensen 

die niet geloven, kan een kerststal 

erbij horen als het huis in kerstsfeer 

wordt ingericht. Dat moet dan niet te 

expliciet zichtbaar zijn. Belangrijk is 

dat een stal klikt met het gevoel dat 

mensen over Kerst hebben.

Qua materiaal zijn er stallen in brons, 

keramiek of houtsnijwerk.”

Wie vindt een plek in de kerststal?

“De basis wordt gevormd door 

Maria, Jozef en het kindje Jezus. Al 

snel komen daar de herders, de drie 

wijzen uit het oosten, de os en de 

ezel en schapen bij. Tegenwoordig 

komen er dikwijls ook een paard, 

een olifant en andere dieren bij, 

als vertegenwoordigers van diverse 

continenten. Een jaar of tien, vijftien 

geleden had ik ook kerststallen uit 

andere landen in mijn assortiment, 

zoals Afrika of Zuid-Amerika. Dat liep 

niet, mensen willen de traditionele 

groepen.”

Wie maakt de kerstgroepen voor u?

“Ik heb kerstgroepen uit Italië, dat 

zijn supersnijders, uit Oostenrijk, 

iets grover, en uit Zwitserland, 

erg mooi. Uit het slotklooster van 

de Karmelietessen, op de grens 

van Spanje en Frankrijk, komen 

een grote en een kleine groep. Zij 

specialiseerden zich hier in en maken 

prachtige groepen. Met de verkoop 

In de weken voor Kerst staan vele tientallen kerststallen uitgestald in de 
kunsthandel De St. Jansbasiliek, in ‘s Hertogenbosch. Ook protestanten 
kopen de van oudsher katholieke kerstgroepen.

Ieder jaar een beeldje erbij

Tekst: Kees Posthumus    |   Beeld: Kunsthandel De St. Jansbasiliek
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van producten uit de kloosters 

probeer ik de zusters en broeders te 

ondersteunen, zij leven vaak van dit 

soort producten.

Mensen sparen de figuren in en rond 

de kerststal, te beginnen met de basis. 

Daarna komt er ieder jaar een beeldje 

bij. Wij noteren voor iedere klant de 

aankoop en kunnen nakijken wat ze al 

hebben. Het is geweldig om kinderen 

met hun neus tegen de winkelruit te 

zien, kijkend naar de kerstfiguren, 

samen met hun grootouders van wie 

ze er elk jaar een mogen uitkiezen.” 

Komen er ook protestanten voor een 

kerststal?

“Steeds meer, zowel particulieren als 

kerken. Ik hoor: ‘Waarom mogen jullie 

wel een Mariabeeld of een kerstgroep, 

en wij protestanten niet?’ Daar begrijp 

ik ook niets van, het kerstverhaal is toch 

voor alle christenen en niet heidens? 

Een paar jaar geleden vroegen 

protestantse mensen, die hier een 

kerstgroep kochten, of ik hun naam 

niet wilde noemen tegenover anderen. 

Ze verstopten hun stal voor anderen. 

Nu zijn protestanten er enthousiast 

over. Zij sparen volop mee, alsof ze blij 

zijn dat het nu eindelijk mag. Ik lever 

nu ook paaskaarsen en doopkaarsen 

aan protestantse kerken, dat mocht 

vroeger ook niet.”

In uw kunsthandel fladderen veel 

engeltjes rond.

“Ik ben er trots op dat wij de engeltjes 

van Wendt en Kühn verkopen, die al 

107 jaar prachtige figuren maken. De 

oudere generatie is opgevolgd door 

een nieuwe. Dit jaar hebben zij voor 

het eerst een schitterend kerstgroepje 

uitgebracht, de basis. Vanaf nu zullen 

er elk jaar nieuwe figuren bij komen. 

De engeltjes zijn zeer in trek 

bij verzamelaars. Zij worden 

handgemaakt, handgeschilderd, ze zijn 

uniek en zeer gedetailleerd. 

Een van de beroemdste is het 

Margaritenengeltje, een klein zittend 

engeltje op een bankje, met een 

bloemenkransje. De ene keer houdt 

ze een piek vast, of een koffiepotje, 

een instrument, een kerstbal. Het 

orkest van Wendt en Kühn bestaat 

uit engeltjes met zeker honderd 

verschillende instrumenten. De 

engeltjes verkopen wij het hele jaar 

door, met voor elk seizoen eigen 

figuren en voorwerpen.”

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

Oude Kerk Delft.
Mobiele set voor KerkTV

Bouwbedrijf Boogert | Manteling 8, Oosterland | T 0111641596 | bouwbedrijjoogert.nl

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

De Jong 
uw specialist in  
kerkinrichting

Fonteinkerk
Dokkum

Franciscus
Negenhonderd jaar geleden liet 

Franciscus van Assisi, ook bekend 

van Dierendag 4 oktober, een levende 

kerststal maken in Greccio, Italië. In 

katholieke kerken werd er altijd al een 

kribbe geplaatst op of naast het altaar 

tijdens de kerstmis. Franciscus breidde 

de kerststal uit en zette hem buiten 

neer, in de wereld, voor iedereen 

toegankelijk. 

Zijn voorbeeld krijgt navolging tot 

op vandaag. Franciscus wilde de 

boodschap van Kerst zichtbaar en 

tastbaar, ook voor mensen die niet 

konden lezen, de meerderheid in die 

dagen. Ook voor kinderen had de 

kerststal een grote aantrekkingskracht. 

De franciscanen bevorderden dit 

gebruik in kerken en gezinnen.

In Italië zijn in de weken voor 

Kerstmis grote levende kerststallen te 

zien, die uitgroeiden tot evenementen. 

Een parcours leidt de bezoeker 

langs verschillende taferelen met als 

afsluiting een levensgrote kerststal met 

alles en iedereen er in.

In Nederland zijn veel rooms-

katholieke kerken open op de middag 

van een of twee kerstdagen, zodat de 

kerststal bezocht kan worden.

www.sintjan-online.nl
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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 geloofsgemeen- 
schappen en helpt u op voorwaardenscheppend  
terrein. Kerken zijn heel verschillend en daarom 
leveren wij maatwerk.
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 � Ander kerkelijk gebruik
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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

Van Lierop houdt uw 
monument waardig...

Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht
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240 Kerkenvisies

Dankzij een rijkssubsidie van 3 miljoen 

denken 240 burgerlijke gemeenten 

samen met kerken na over een duurzame 

toekomsten van alle gebedshuizen binnen 

hun grenzen.

De 240 gemeenten zijn samen goed voor 

5.389 gebedshuizen, driekwart van het 

totale aantal van 7.110. De overheid stelt 

dat de toekomst van de gebouwen op 

lokaal niveau moet worden vormgegeven. 

Geloofsgemeenschappen, lokale overheid 

en betrokken burgers moeten hierbij 

samenwerken en dat doen ze ook. 

In Súdwest-Fryslân (qua oppervlakte de 

grootste gemeente van ons land) staan 

158 kerkgebouwen, waarvan eenderde 

al is herbestemd en 27 de komende 10 

jaar bedreigd worden door leegstand. Het 

proces dat leidde tot een kerkenvisie nam 

er van begin tot einde tweeënhalf jaar 

in beslag. Het leidde tot een praktisch 

handreiking waar kerkeigenaren mee 

aan de slag kunnen, een helpdesk voor 

kerken en kerkenpaspoorten per kerk. De 

gemeentelijke visie op de kerkgebouwen is 

nu onderdeel van de lokale erfgoednota.

In Rotterdam (158 gebedshuizen, 

129 nog in gebruik) leidde het onder 

andere tot een groepsabonnement bij de 

Monumentenwacht, een loods/loket bij de 

gemeente, een digitale kaart op Rotterdam.nl/

monumenten en een pilot met tien gebouwen 

rond Duurzaamheid en transformatie. 

Het overgrote deel van de 240 kerkenvisies 

moet nog worden afgerond.

www.rce.nl

Heilige experience

Bepakte studenten staan in de wind en 

stromende regen bij de middeleeuwse kerk 

in Garmerwolde. Hier praten zij in kleine 

groepjes over zeven vragen die je jezelf elke 

vijf jaar zou moeten stellen.

Stichting Oude Groninger Kerken stelt de 

kerk graag beschikbaar voor dit initiatief, 

dat Heilige Plekken heet. Patty Wageman, 

directeur Stichting Oude Groninger Kerken: 

“Deze samenwerking met Heilige Plekken 

leidt tot een verbinding met jongeren die 

wellicht ons cultureel erfgoed anders niet 

zo snel zouden vinden, domweg omdat ze 

er niet mee in aanraking komen.” Door de 

persoonlijke gesprekken komen de kerken, 

van oudsher plekken zijn van ontmoeting 

en bezinning, op een 21ste-eeuwse manier 

opnieuw tot leven.

Marian Timmermans van Heilige Plekken: 

‘Het verrast de jongeren en het ontroert 

mij elke keer weer wat ik zie gebeuren 

onder studenten tijdens een experience om 

daarna te slapen onder de gewelven. Dat is 

ook waarom we als team Heilige Plekken 

experiences maken. We willen ze laten 

ervaren dat het gebouw leeft. Jongeren een 

moment laten beleven van verwondering, 

verstilling en verrassing op een heilige 

plek.”

De experience draagt bij aan het 

voortbestaan van het gebouw en zijn 

verhalen. De helft van de opbrengst gaat 

namelijk terug naar de betreffende kerk of 

klooster.

Informatie: heiligeplekken@gmail.com 

In de prijzen

Emmen, Odoorn Sexbierum/Pietersbierum 

zijn de winnaars van de VKB Mercer/Marsh 

Award 2021, een prijsvraag van de Vereniging 

voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.

De hoofdprijs is toegekend aan het project 

‘De proeftuin’, een samenwerking tussen 

de Grote Kerk Emmen en de Vrijzinnige 

kerkgemeenschap van Odoorn. De 

Vrijzinnige kerk van Odoorn kon niet 

meer verder vanwege het ontbreken van 

ouderlingen en diakenen. De oplossing 

was een samenvoeging met de Grote Kerk 

van Emmen. Dat leidde tot vergaande 

samenwerking tussen stad en dorp 

waarbij Odoorn haar eigen karakter en 

activiteiten behield, maar bestuurlijk alles 

via Emmen verloopt. In Odoorn ging de 

kerk samenwerken met maatschappelijk 

organisaties en ondernemers. Het 

kerkbezoek nam toe met 300%. Diaconale 

projecten leiden steeds vaker tot verzoeken 

om ergens aan mee te werken.

De tweede prijs is toegekend aan de 

inzending van de Protestantse Gemeente 

Sexbierum-Pietersbierum. Het betreft hier 

de participatie van de kerkelijke gemeente 

in een multifunctionele accommodatie: 

een gezamenlijk huis voor Dorp en Kerk. 

De kerkelijke gemeenschap heeft zich 

opgeworpen als participant in het nieuwe 

MFA. 

De derde prijs is uitgereikt aan de 

Protestantse Gemeente Beilen voor de 

inzending ‘Mobiele kerkje’. Het wordt 

gebruikt door de gezamenlijke kerken bij 

allerlei gelegenheden in en om het dorp.

www.kerkrentmeester.nl

Is uw gemeente ook betrokken bij een 
kerkenvisie? Deel uw ervaringen en mail ons: 
redactie@kerkmagazine.nl

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
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Agnietenklooster 

Vier erfgoedinstellingen dienden bezwaar in 

tegen de plannen van de gemeente Sittard-

Geleen voor de herbestemming van de kapel 

van het voormalig Agnietenklooster.

Heemschut Limburg, Stichting Jacob 

Kritzraedt, de Vereniging Sittards Verleden 

en de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born 

vinden het een slecht idee dat de kapel 

van het complex wordt verbouwd tot een 

privéwoning.

Een gedeelte van het klooster alsmede 

de kapel en de sacristie zijn beschermde 

rijksmonumenten. In 2015 is het klooster 

verlaten. De nieuwe eigenaar van het 

pand wil in de beschermde voormalige 

kloostervleugels rond de pandhof 

woningen vestigen en de sacristie en 

de kapel ombouwen tot woning. De 

erfgoedorganisaties juichen dit initiatief toe, 

met uitzondering van het realiseren van een 

privéwoning in de ruim driehonderd jaar 

oude kloosterkapel. 

Het laatbarokke interieur is nog helemaal 

origineel, gaaf en uiterst zeldzaam en 

kostbaar. De organisaties wijzen erop dat 

het interieur van de monumentale kapel bij 

een verbouwing tot privéwoning mogelijk 

gestript wordt en dat de kapel voorgoed 

ontoegankelijk wordt voor het publiek. 

Zij vinden dit onacceptabel en verlangen 

dat de kloosterkapel een publieke functie 

behoudt. Vandaar hun dringende verzoek 

aan de gemeenteraad om de plannen op dit 

onderdeel af te wijzen.

Bron: www.heemschut.nl

Kerkdorp in beweging

De provincie Overijssel schreef een prijsvraag 

uit om te voorkomen dat kerken leeg komen 

te staan. Zij kunnen ontmoetingsplekken 

worden voor de dorpsgemeenschap.

De aanleiding voor de prijsvraag is actueel 

in zeker twintig Overijsselse dorpen. De 

kerken daar zullen tussen nu en 2025 

aan de eredienst worden onttrokken. In 

Tubbergen gaan zes van de negen rooms-

katholieke kerken dicht. In Deventer sluit de 

Lebuinusparochie vijf kerken. De parochie 

Heilige Kruis in Raalte sluit er zeven. 

Juryvoorzitter is gedeputeerde Roy de Witte. 

Kerksluiting betekent verlies, stelt hij. “Een 

kerk is niet alleen maar stenen, het kent ook 

een verhaal en karakter. Gemeenschappen 

die in staat zijn om het verlies om te draaien 

in nieuwe kansen zullen het verschil maken 

en er in slagen om een nieuwe invullingen 

en inrichting te kiezen.”

Toekomstbestendigheid, leefbaarheid 

op het platteland en verbinding zijn de 

kernwoorden waar een project aan moet 

voldoen, wil het kans maken op een van de 

geldprijzen.

Uiteindelijk zijn het de kerkbesturen die 

juridisch eigenaar zijn van de kerkgebouwen 

en bepalen wat er met hun vastgoed 

gebeurt. De Witte: “Als zij ook willen 

dat het gebouw een toekomstbestendige 

invulling krijgt, zullen ze ook luisteren naar 

de initiatieven die in de prijsvraag worden 

ingediend.” 

De inschrijftermijn is intussen gesloten.

Bron: www.rtvoost.nl

Salvatorkerk Amsterdam

Het duurde dertien jaar voordat het 

Amsterdamse stadsdeel Noord het besluit 

nam om de Salvatorkerk te beschermen als 

gemeentelijk monument.

Erfgoedbeschermer Heemschut 

had gevraagd om de bijzondere 

wederopbouwkerk aan te wijzen tot 

monument. De Salvatorkerk is in 1966-

1969 gebouwd naar ontwerp van de in 

de late wederopbouwperiode bekende 

architecten Joost van der Grinten (1927-

2017) en Leo Heijdenrijk (1932-1999). Het 

kerkgebouw wordt gekenmerkt door een 

vierkante hoofdvorm, wit geschilderde 

gevels en een plat dak met breed overstek 

dat door de onderliggende, doorlopende 

vensterstrook lijkt te zweven. Het gebouw 

is een prachtig en fraai behouden voorbeeld 

van naoorlogse kerkbouw. Voor Amsterdam 

heeft het een aanzienlijke architectuur- 

en cultuurhistorische betekenis. Door de 

aanwijzing is sloop, waar jaren geleden nog 

wel over gesproken werd, definitief van de 

baan.

De uiterst trage aanwijzingsprocedure van 

de Salvatorkerk is geen incident. Soortgelijke 

verzoeken voor de Weerenkapel en de 

Bethelkerk duurden respectievelijk negen 

en elf jaar. Dankzij Heemschut hebben alle 

belangrijke naoorlogse kerken in Noord nu 

een monumentenstatus.

Bron: www.heemschut.nl

Leer meer over de app, de lampen en 
lichtoplossingen voor uw kerk op

WWW.SYNDESIE.NL

Nico Heijboer 06-51204737
Frank de Vos 06-52460143

info@syndesie.nl

 NDI|HX PTZ CAMERA
GLOEDNIEUWE CAMERA VAN DATAVIDEO

Onze meest kosteneffectieve PTZ camera is 
de PTC-140 en is leverbaar in verschillende 
versies, onder andere met NDI|HX.

NDI|HX is een royalty vrije standaard die het 
mogelijk maakt IP video en camera control 
over een LAN netwerk te distribueren. 
PTC-140NDI is compatibel met alle software 
die NDI|HX ondersteunt.

PTC-140NDI is direct beschikbaar. Kijk op 
onze website voor verkooppunten.

Meer informatie op www.datavideo.com
€ 1455,-
Exclusief BTW en verzendkosten

Foto: Guus Janssen Kerk Broekland, Foto: RTV OOST / Ina Brouwer



Met het afsluiten van een verzekering voor de 

Gereformeerde Kerk in Zwartebroek overschreed 

kerkenverzekeraar Donatus de grens van 40 miljard 

euro verzekerde som.

In het bijna 170-jarig bestaan van de organisatie is dat nog 

niet eerder voorgekomen. Donatus noemt het ‘een histo-

rische mijlpaal voor de bescherming en het behoud van 

kerken en monumenten’.

Zwartebroek
Zwartebroek is een klein dorp in de gemeente Barneveld, 

met net geen 1.500 inwoners. Voor de 100 jaar oude Ge-

reformeerde Kerk aan de Plataanstraat 3 werd afgelopen 

zomer een verzekering afgesloten bij Donatus. Omdat hier-

mee de 40 miljard euro verzekerde som werd overschreden, 

kregen beheerder en penningmeester Piet Koster en Gerard 

van de Glind, voorzitter van de kerkrentmeesters, een che-

que van € 1.600,-- (40 maal het Bijbelse getal 40).

Koster vertelt waarom de kerk voor Donatus koos: “Wij 

hebben gekozen voor een verzekeraar die begrijpt tegen 

welke risico’s je een kerkgebouw wilt beschermen. De 

adviseur gaf goed aan hoe wij onze kerk het beste konden 

verzekeren. Dat gaf de doorslag.”

De directie van Donatus, Alphons van der Voorn en Rinke 

Eigenhuis waren blij met hun nieuwe klant: “Kerken en 

monumentale panden zijn meer dan een gebouw. Het zijn 

iconische plaatsen waar mensen samenkomen en inspiratie 

zoeken. Ze creëren verbondenheid en het besef dat je 

ergens thuishoort.”

De Gereformeerde Kerk van Zwartebroek maakt deel uit 

van de Protestantse Kerk in Nederland.

Donatus bereikt mijlpaal

Bedrijfsnieuws

Als makelaar voor kerkelijk vastgoed heeft KKG (Silas 

Groep) geregeld te maken met colleges die overwegen een 

pastorie te verkopen. Soms omdat de formatie afneemt. 

Soms omdat de beroepen dominee zelf een woning koopt. 

Of niet verhuist.

Dan rijst de vraag: wat doen we met de pastorie? Verkopen 

en rente innen van de opbrengst is niet aan de orde. De 

meeste banken keren geen rente uit vanaf een tegoed hoger 

dan € 100.000,--, de rekeninghouder moet juist betalen om 

saldo aan te houden.

Een alternatief is verhuur aan derden. Dat levert een redelijk 

rendement op, maar er blijven zorgen, met bijbehorende 

kosten, voor onder andere het onderhoud. Een belegging 

in landbouwgrond kan een alternatief zijn. Dat leidt tot een 

positief kasrendement.

Verhuur
Bij verhuur aan derden krijgt een kerk te maken met regels 

en juridische aspecten waar kerkrentmeester niet altijd ver-

trouwd mee zijn. De huidige regelgeving voor de PKN-kerken 

beschouwt verhuur van een pastorie aan derden als een 

vorm van beleggen. Dat betekent dat de kerk aan de nieuwe 

Richtlijn voor Beleggingen moet voldoen. 

Bij verhuur kan er sprake zijn van huurbescherming. De kerk 

kan niet zomaar weer over de woning beschikken. De kerk 

moet als verhuurder de juiste huurovereenkomst sluiten, met 

de juiste bepalingen en voorwaarden.

Vanuit de praktijk als rentmeesterskantoor heeft KKG regel-

matig te maken met vragen rond al dan niet verkopen van 

de pastorie. Voor het uitvoeren van plannen of eenmalige 

adviezen kunt u bij hen terecht.

Pastorie verkopen of toch niet?

         
      www.donatus.nl

Met unsergottesdienst.de lanceren de Nederlandse audio- 

en videostreamingsdienst Kerkdienstgemist en het Duitse 

AMOS IT GmbH de eerste landelijke dienst voor online 

kerkdiensten in Duitsland.

Hoewel een groot deel van de kerken in Nederland inmiddels 

niet meer zonder kan, bleek een dergelijke streamingdienst 

in Duitsland nog niet te bestaan. “Jammer”, vindt Wytze 

Kempenaar, oprichter van AMOS IT, die sinds 2012 als expat 

in Magdeburg woont en werkt. “Erediensten moeten voor 

iedereen toegankelijk zijn. Dit geldt vooral wanneer mensen 

om verschillende redenen niet naar de kerk kunnen komen. 

Dat is precies waar Unsergottesdienst recht aan wil doen. De 

kerk van de toekomst moet overal vertegenwoordigd zijn en 

haar zichtbaarheid op internet vergroten.” Vijftien kerken 

hebben zich inmiddels aangemeld en de verwachting is dat 

meer kerken spoedig zullen volgen. 

Kerkdienstgemist en AMOS IT richtten voor deze stap een 

joint venture op. Als IT-partner ondersteunt AMOS IT kerken 

met verschillende vormen van digitalisering, zoals online 

collectes en andere IT-oplossingen.

Kerkdienstgemist is het grootste audio en video-streamings-

platform voor kerken in Nederland. In 2004 ontwikkelde 

Klaas Jan Wierenga een manier om een gemeentelid vanuit 

haar verzorgingstehuis de zondagse kerkdienst te laten 

meeluisteren. De organisatie bestaat nu uit een team van 

gedreven mensen die op verschillende manieren nauw 

betrokken zijn bij de kerk. Hierdoor weten zij precies wat 

er speelt en kunnen zij hun kennis maximaal inzetten om 

zoveel mogelijk mensen nationaal, en nu ook internationaal, 

via een livestream te betrekken bij hun gemeente.

Unsergottesdienst.de

Op 28 september organiseerde Kerkenbeurs een hybride 

seminar over ‘Coronamaatregelen en Ventilatie’. De avond 

vond plaats in de Grote Kerk in Wageningen en werd live 

via YouTube gestreamd. 

Kijkers thuis van Friesland tot Brabant stelden vragen via 

Whatsapp die vervolgens door een van de sprekers werden 

beantwoord. Het seminar werd online gevolgd door 228 unieke 

bezoekers en is achteraf ook al ruim 300 keer bekeken. 

Basismaatregel
Afgelopen voorjaar werd ventilatie de nieuwste basismaatregel 

in de strijd tegen corona. Paul van Dorp, adjunct-directeur 

bij Van Dorp Installaties, ging in op de noodzaak van goede 

ventilatie. Wat is goede ventilatie en hoe weet je of je het goed 

doet? Ir. Kees Zandijk is adviseur bij DWA. Hij behandelde de 

technische mogelijkheden en voorzag kerkelijk beheerders van 

concrete tips en wees op valkuilen.

Beide heren gingen uitgebreid in op concrete vragen en 

situaties in uiteenlopende kerkgebouwen.

Dilemma
Het doorvoeren van 

coronamaatregelen 

kan snel op gespannen 

voet staan met wat 

je als bestuurder of 

bezoeker van een kerk 

zou willen. De voorzitter van de landelijke coronawerkgroep 

in de PKN, Marjolijn Willemsen, ging uitgebreid en aandachtig 

in op de dilemma’s die zich voordoen. Gevoeligheden rond 

toegangsbeleid, coronacheck, zingen, het aantal bezoekers en 

juridische aspecten.

Seminar terugkijken? De presentaties 

en vragenrondes zijn per spreker terug 

te kijken via YouTube. Ga naar 

www.kerken.nl of scan de QR-code.

Ventilatie en corona

         
      www.kerken.nl

         
      www.silasgroep.nl
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Het initatief ontstond 

tijdens de lockdown in de 

coronacrisis in de kringen 

van de Via Jacobi. Dat is een platform, 

in februari 2019 opgericht vanuit de 

Jacobikerk, dat Utrechters een plek 

wil bieden om elkaar te ontmoeten 

en samen na te denken over actuele 

thema’s.

Lockdown
ViaJacobi: “In deze tijden van 

lockdown komen de muren thuis soms 

op je af, leef je wellicht op elkaars 

lip en is het moeilijk om een rustige 

plek voor jezelf te vinden. ViaJacobi 

stelt daarom de eeuwenoude 

kluizenaarsruimte in de Jacobikerk 

ter beschikking aan Utrechters die 

even ongestoord willen lezen, werken 

of schrijven. Een verblijf in de kluis 

is gratis; het enige wat we van je 

vragen, is dat je je kluiservaring met 

ons deelt in het gastenboek en/of 

via de sociale media. De kluis is op 

maandag-, dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagmorgen voor een tijdslot van 

drie uur te boeken.”

 
Jacobus
De Jacobikerk dankt haar naam aan 

de apostel Jacobus de Meerdere, 

naamgever van de Spaanse stad 

Santiago de Compostella. Sinds 

de 11e eeuw reizen pelgrims langs 

‘de wegen van Sint Jacob’ naar dit 

bedevaartsoord. Vanuit de Jacobikerk 

zijn vele pelgrims naar Santiago 

vertrokken en weer teruggekeerd. 

Ook nu wordt de kerk nog aangedaan 

door pelgrims die ‘de wegen van Sint 

Jacob’ bewandelen.

Van de oorspronkelijke 

romaanse Jacobikerk is niets 

meer teruggevonden. De oudste 

bouwsporen van de gotische kerk 

dateren uit de 13e eeuw. Tijdens de 

14e en 15e eeuw is de kerk diverse 

keren verbouwd en uitgebreid. De 

kerk werd in ruim twee eeuwen 

steeds langer, breder en hoger en zo 

veranderde de oorspronkelijk kleine 

kruisbasiliek in een grote driebeukige 

hallenkerk

Zo werden er in de 14e eeuw een 

nieuw dwarsschip en een nieuw koor 

achter het bestaande dwarsschip en 

koor gebouwd en dat zorgde voor een 

aanzienlijke verlenging van de kerk. 

Huysgen
Tijdens de verbreding en verhoging 

van zijbeuken ontstond rond 1470 

een ruimte in de zuidwestelijke pijler, 

die vóór het jaar 1492 is gebruikt als 

kluis.

Deze kluis, het ‘huysgen in die 

pyleerne’ werd bewoond door de 

kluizenares Alyt Ponciaens. In die tijd 

kwam het meer voor dat mensen zich 

afzonderden van de wereld om zich 

geheel te wijden aan God. De kluis 

mochten zij vervolgens nooit meer 

verlaten. 

Alyt had het niet breed: de kluis in 

de Jacobikerk is nauwelijks 1 bij 1,75 

meter groot. Zelfs voor een toegewijde 

vrome kluizenars is een pilaarcel van 

nog geen twee vierkante meter een 

tikkie aan de kleine kant. Historici 

nemen aan dat, zoals ook bij vele 

andere kluizen het geval was, de 

kluis de ruimte was waarin zij bad. 

Daarnaast zou er nog een ‘camer’ 

zijn, om te slapen en te werken.

De kluis is grotendeels intact 

gebleven. Hierdoor is de Jacobikerk 

de enige kerk in Nederland waar nog 

een deel van een originele kluis te 

bezichtigen is. En te huur, voor als je 

hippe koffietenten even zat bent.

Huisje in de pilaar
Geschiedenis ontmoet moderne tijd in de 
Jacobikerk te Utrecht. Een eeuwenoude 
kluizenaarsruimte is nu te huur om te 
werken, te lezen of te schrijven.

Kerk met een verhaal

Tekst: Kerkmagazine

Bron
www.viajacobi.nl

CONTACT
Asserstraat 59
9451 TA Rolde

0592 - 24 32 39
www.inhout-meubels.nl
info@inhout-meubels.nl

‘WIJ ONTWERPEN EN VERVAARDIGEN UW KERKINTERIEUR OP MAAT, 
VAN MODERN TOT KLASSIEK IN ELK GEWENST MATERIAAL.’

MEUBELS
INTERIEUR 
KEUKENS

W W W . I N H O U T - M E U B E L S . N L

INHOUTENERGIE
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

VOOR 
ZUIVER BEELD 

EN GELUID

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.”

Cursusdata 2022 

Videotechniek
17 februari 2022 
19:30-22:00 uur

Geluidstechniek
10 en 24 februari 2022
19:30-22:00 uur

Meer informatie
rdj-av.nl/cursussen-voor-kerken
info@rdj-av.nl
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Almere-Hout
In Almere startte de christelijke gemeente 

De Wegwijzer onlangs met zondagse 

bijeenkomsten in de wijk Almere-Hout.

Daarmee opent de gemeente haar zesde 

pioniersplek. De eerste dienst in een 

basisschool trok veertig bezoekers. De 

Wegwijzer startte 26 jaar geleden vanuit 

evangelisatiewerk van de Gereformeerde 

Gemeente in Lelystad en bestaat 

inmiddels uit drie wijkgemeenten en drie 

pioniersplekken.

DoorBrekers Amersfoort
Multimedia-kerk DoorBrekers houdt op 

zondag geen samenkomsten meer in 

Amersfoort. 

Gemeenteleden en belangstellenden zijn 

voortaan welkom in de moedergemeente 

in Barneveld. De Amersfoortse gemeente 

kwam samen in een congrescentrum. Daar 

bleek in coronatijd geen mogelijkheid 

om anderhalve meter afstand te houden. 

Die ruimte was er in Barneveld meer dan 

voldoende. De gemeente kerkt daar in de 

Midden-Nederlandhallen. 

Immanuelkerk Barneveld
De Immanuëlkerk in Barneveld is onlangs 

voor het laatst gebruikt als kerkgebouw. 

Het bouwwerk krijgt een nieuwe 

bestemming als cultureel centrum en 

gebedsruimte voor de Marokkaanse 

Vereniging Barneveld. De kerk was 

eigendom van de protestantse gemeente, 

evenals de Emmaüskerk, die in september 

weer in gebruik is genomen. laatstgenoemd 

godshuis onderging een grondige 

vernieuwbouw, zie hierover het vorige 

Kerkmagazine. De protestantse gemeente 

telt circa 1700 doopleden en 2000 belijdende 

leden.

Verbouwing dorpskerk Driel
De dorpskerk in Driel is verbouwd en kan 

nu efficiënter worden gebruikt. 

De vloer in de laatgotische kerk is er 

compleet uit geweest, om vloerverwarming 

aan te kunnen brengen. Ook zijn de ramen 

gerepareerd, het stucwerk hersteld en de 

wanden gesausd. Verder werden vaste 

stoelen vervangen door verplaatsbare 

stoelen, wat zorgt voor efficiëntere 

gebruiksmogelijkheden van het gebouw. 

Renovatie GG Enter
De gereformeerde gemeente in het 

Overijsselse Enter vernieuwt haar 

verwarmingssysteem. 

Het systeem voldoet aan de moderne 

eisen, ventilatie en luchtverversing zijn in 

coronatijd van groot belang. De renovatie is 

klaar als Kerkmagazine al op de mat bij haar 

lezers ligt. Kosten: plusminus 125.000 euro. 

Uitbouw De Ark Ede
Kerkgebouw De Ark in Ede is onlangs 

uitgebouwd. 

De uitbouw biedt onderdak aan een 

jeugdhonk, met directe toegang tot de kerk. 

De Ark bood weinig zaalruimte, waardoor veel 

jeugdwerk steeds in de kerkzaal plaatsvond. 

Het jeugdwerk groeit hard, wat de uitbreiding 

zeer gewenst maakte. De hervormde 

wijkgemeente heeft de kosten grotendeels zelf 

opgebracht. De uitbouw is gecombineerd met 

structureel onderhoud aan het kerkgebouw.

Wijzerloze grote Kerk 
Emmen
De toren van de Grote Kerk in Emmen is 

zijn wijzers kwijt. 

De tijdsstokken worden voorzien van een 

nieuwe laag goud. Gelijk met het goud 

wordt ook het schilderwerk aangepakt en 

het hout hersteld waar nodig. 

Kerk Groesbeek
De werkzaamheden aan de Cosmas en 

Damianuskerk in Groesbeek liggen stil. 

Reden voor de werkpauze is een onderzoek 

naar de mogelijke aanwezigheid van 

vleermuizen. Daardoor kan het tot juni 2022 

duren voordat er weer geklust kan worden 

aan de kerk. Door die enorme vertraging 

moeten ook de steigers die al tegen de kerk 

waren opgebouwd, afgebroken worden. 

Het uitstel en de overbodige huur van de 

steigers betekenen een flinke kostenpost. 

Ook zullen bouwmaterialen in 2022 naar 

verwachting opnieuw in prijs stijgen. De 

klus zou eigenlijk in november dit jaar al 

geklaard zijn. 

Kerkennieuws Kerkennieuws

Orgelpijpen Haarlem
Over vleermuizen gesproken: de 

orgelpijpen in de Grote of St. Bavokerk 

worden ontdaan van vleermuizenpoep- en 

urine. 

De orgelbouwer heeft de voorste pijpen naar 

beneden gehaald om schoon te maken en te 

restaureren. Het gaat in totaal om 307 vieze 

pijpen van de in totaal 5.000 pijpen van het 

wereldberoemde instrument. De restauratie 

van het orgel uit 1738 kost de gemeente 

drie ton. Er wordt geprobeerd de kolonie 

vleermuizen door geluidsgolven naar de 

andere kant van de kerk te lokken. Over 

acht maanden hangen de pijpen als het goed 

is weer op hun plek. 

Kerk Holwerd
De voormalige gereformeerde kerk in 

Holwerd staat te koop. 

Het kerkbestuur van de Friese kerkelijke 

gemeente Holwerd ziet graag dat de kerk 

een culturele of maatschappelijke functie 

krijgt. Het gebouw werd overbodig na de 

fusie in 2009 van de hervormde gemeente en 

de gereformeerde kerk. Sinds 2014 worden 

er geen kerkdiensten meer gehouden en 

werd er een Waddeninformatiecentrum in 

gevestigd. Het gebedshuis dateert uit 1920. 

Vraagprijs: 249.000 euro. 

Zenderkerk Huizen
De verbouwing van de Zenderkerk in 

Huizen is begonnen. 

Het gebouw is eigendom van de hervormde 

gemeente. Zowel het ex- als interieur 

worden grondig verbouwd. De buitenzijde 

krijgt een nieuw en geïsoleerd dak, er komt 

een aangepaste entree en openslaande 

deuren naar de tuin. In de kerk worden 

vloeren, wanden en plafonds grondig 

opgefrist. De herinrichting van het liturgisch 

centrum en een afsluitbare kerkzaal staan 

op het verbouwprogramma. Ook wordt de 

kerkzaal compacter ingericht en voorzien 

van goede audiovisuele middelen. Dat geldt 

tevens voor de zalen, die naast deelbaar 

ook voorzien worden van beamers en 

aanverwante apparatuur. Naar verwachting 

zijn de werkzaamheden begin 2022 

afgerond. De totale kosten worden geraamd 

op ruim 1,6 miljoen euro. 

GG Kesteren gestart 
Onlangs werd de eerste dienst gehouden 

van de nieuw op te richten Gereformeerde 

Gemeente in Kesteren. 

Omdat de Gereformeerde Gemeentes 

in Rhenen en Opheusden flink groeien, 

ontstaat de behoefte om in Kesteren een 

nieuwe gemeente te stichten. Zo’n 1100 

mensen hebben aangegeven lid te willen 

worden. Omdat er geen passend gebouw is 

voor deze hoeveelheid mensen, kerken ze 

voorlopig in de Gereformeerde Gemeente 

van Opheusden. 

Inmiddels worden er voorbereidingen 

getroffen voor een nieuw te bouwen kerk. 

De instituering van de gemeente vindt 

denkelijk in 2022 plaats.

Lutten en Schuinesloot
De protestantse gemeente Lutten-

Slagharen-Schuinesloot heeft twee 

kerkgebouwen te koop staan. 

De ene kerk staat in Lutten en de ander in 

Schuinesloot, beiden Overijssel. Afgelopen 

zomer gingen de plaatselijke hervormde 

gemeente en de gereformeerde kerk samen, 

waardoor de kerkgebouwen overbodig 

werden. De gemeente kerkt nu in gebouw 

De Lantaarn. De verkoop van de gebouwen 

gaat middels een tender. 

Toren Rijnsburg
De toren van de Grote of Laurentiuskerk 

in Rijnsburg staat in de steigers. 

De toren is, zoals in veel gemeentes, eigendom 

van de burgerlijke gemeente Katwijk. Er is 

sprake van gevelschade, doordat regenwater 

vrij langs de gevel loopt. Daardoor ontstaat 

groene aanslag op de muren, wat de tufsteen 

verstikt. Een deel van die stenen is vervangen 

tijdens de restauratie. Ook is het houtwerk van 

de torenspits opgeknapt. De werkzaamheden 

kosten ruim 500.000 euro en moeten rond half 

november afgerond zijn.

Kathedraal Roermond
Komend voorjaar wordt in de Sint-

Christoffelkathedraal van Roermond 

begonnen met de restauratie van een 

kostbaar en voor Nederland uniek 

14e-eeuws kruisbeeld.

Het gaat om een levensgroot middeleeuws 

Dalheimer kruis, vernoemd naar het 

Cisterciënzerinnenklooster van Dalheim, 

niet ver van Roermond in Duitsland. 

Kerk Lutten

Dorpskerk Driel

De Ark Ede

Grote Kerk Emmen

Orgelpijpen Haarlem

Gereformeerde kerk Holwerd Kathedraal Roermond
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Het devotie-object is één van de oudste 

kunstschatten in de regio. In de kathedraal 

vond een internationale expertmeeting 

plaats als start van de restauratie. 

Deskundigen op het gebied van restauratie 

en middeleeuwse beeldhouwkunst 

bespraken de opknapbeurt. De Roermondse 

Sint-Christoffelkathedraal was vervolgens 

het decor voor de aftrap van de 

restauratiecampagne van het kruis in de 

vorm van een oude, houten hooivork.

Koepelkerk Smilde 
Na een half jaar restaureren en verbouwen 

is de Koepelkerk van Smilde klaar. 

De beroemde kerk is multifunctioneler 

geworden. De vaste banken zijn verruild 

voor stoelen, onder de kerkvloer ligt 

vloerverwarming en de omheining rond 

de spreekstoel is verdwenen. Daardoor is 

het podium nu van alle kanten zichtbaar. 

Veel materialen zijn hergebruikt tijdens de 

restauratie. De hele tegelvloer is genummerd 

eruit gehaald, genummerd en zo op dezelfde 

plek teruggelegd. 

Sneek-Sperkhem 
De nieuw-apostolische kerk in Sneek-

Sperkhem herbergt in december de laatste 

dienst. 

Het kerkgebouw komt daarna in de verkoop. 

Gemeenteleden vinden onderdak in de 

nieuw-apostolische kerk in Sneek-Stadsfenne. 

Het kerkgebouw is in de stijl van de 

Amsterdamse School gebouwd in 1931.

Augustinuskerk Utrecht
In september jl. startte de laatste fase van 

de renovatie van de Sint-Augustinuskerk 

in Utrecht. 

De kerk dateert uit 1840 en maakt deel uit 

van de Utrechtse Sint-Martinusparochie. 

Naar verwachting rond men de restauratie 

van de kerk rond volgend jaar kerst 

af. Onderdeel van deze fase is ook de 

restauratie van de luidklokken. 

Joods erfgoed Utrecht
De Nederlands-Israëlitische gemeente 

in Utrecht renoveert binnenkort haar 

gebouwen en begraafplaats. 

Zowel de begraafplaats als het 

synagogecomplex in het centrum de stad 

gaan op de schop. De begraafplaats met 

zo’n 800 graven dateert uit 1809. Verder 

staan er een poortgebouw met aula en 

dienstwoning en een apart metaheerhuis 

(lijkenhuis). Zowel de begraafplaats als 

het poortgebouw en het metaheerhuis zijn 

rijksmonument. Ook het synagogecomplex 

ondergaat een complete restauratie. 

Kerk Vierlingsbeek
De voormalige rooms-katholieke 

Laurentiuskerk in Vierlingsbeek wordt 

omgebouwd tot een multifunctionele 

accommodatie. 

In 2015 werd dit gebedshuis voor het 

laatst gebruikt als kerk. De kerk is vorig 

jaar overgenomen door de Stichting 

Laurentiuskerk Vierlingsbeek. De stichting 

is door inwoners opgericht. Na de komende 

verbouwing moet het gebouw ruimte gaan 

bieden aan sociale, culturele, educaties, 

sportieve en maatschappelijke activiteiten. 

Het doel is de sociale samenhang en 

leefbaarheid in het dorp te versterken.

Toren Wouw
In het Brabantse Wouw is de 

torenrestauratie eind dit jaar klaar. 

Het gaat om de toren van de Sint-

Lambertuskerk, een rijksmonument. 

Onderdeel van de restauratie zijn: 

vernieuwen leien, vervangen galmborden 

bij de klokken, repareren stenen en voeg- 

en metselwerk. Als de toren klaar is, volgt 

het dak van de kerk. De totale kosten van 

de restauratie van toren en kerkdak zijn 

begroot op ruim 2 miljoen euro. Het streven 

is om de kerk in 2030 geheel gerestaureerd 

te hebben.

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

Augustinuskerk Utrecht

WWW.CASALA.COM   

GROTE KERK
VLAARDINGEN

showroom 
Rolweg 10     

4104 AV Culemborg     
0345 51 73 88  

info@casala.com

Moderne kerken zijn veel meer dan alleen een plek voor contemplatie. Meer en meer ontwikkelen zij 
zich tot multifunctionele gebouwen voor uiteenlopende gelegenheden. Van seminars tot concerten, 
van voordrachten tot workshops. Welke doelen u ook heeft met de inrichting van uw kerk, wij bieden  
de meubelen die erbij passen.
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24-25 maart 2022
Expo Houten

Nieuwe locatie!
Expo Houten ligt aan de A27. 
Beter bereikbaar dan de 
Jaarbeurs en gratis parkeren.

Zelfs aan de coronacrisis komt een einde. Kerken gaan weer open 
voor de erediensten, vergaderingen en andere activiteiten. Mensen 
ontmoeten elkaar weer.
Ook de Kerkenbeurs gaat verder. Zowel vanuit de kerken als van 
exposanten krijgen we steeds vaker te horen dat er echt weer 
behoefte is aan een Kerkenbeurs.

Kerkgebruik in ontwikkeling
Een veelomvattend en belangrijk thema voor de Kerkenbeurs. 
Dat gaat niet alleen over herbestemming, maar zeker ook over 
veranderende wensen van de kerken zelf. Het gebruik van de kerk 
is in ontwikkeling, als ijkpunt midden in de samenleving!

Ontmoeting en contact, 
informeren en uitproberen

Kerkenbeurs: de vakbeurs voor 
kerkelijk beheer en bestuur!

In het kort
- Ca. 100 bedrijven en organisaties
- Ca. 50 presentaties en  workshops
- Ruim 1.750 bezoekers uit 850 kerken

Coronamaatregelen
Of er speciale maatregelen gelden tijdens de 
Kerkenbeurs en welke dat dan zijn, is pas met 
zekerheid kort voor de beurs te zeggen.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de 
gezondheid van bezoekers en exposanten. 
Wellicht komen er extra brede paden, meer 
ruimte in zalen en een max. aantal bezoekers 
per uur. De maatregelen zullen worden 
aangepast aan de situatie.

www.kerkenbeurs.nl

Registreren voor gratis entree is mogelijk via onze website vanaf begin januari.
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