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1. Inleiding
De Kerkenraad van Kerk aan de Linge heeft de werkgroep herinrichting kerkzaal samengesteld.
De opdracht aan de werkgroep (zie bijlage 1) is tweeledig:
a. De werkgroep maakt een plan van aanpak met daarin een fasering van de opdracht. Daarbij
worden momenten voor tussentijdse afstemming met moderamen en kerkenraad opgenomen. Via
een trechtermodel worden uiteindelijk twee voorstellen met een financiële onderbouwing ter finale
besluitvorming aan de kerkenraad voorgelegd.
b. De werkgroep doet onderzoek naar welke inrichting het meest ideaal is voor de kerkzaal. Hierin
worden meegenomen de plek van het liturgisch centrum en daarmee positionering van de predikant
t.o.v. de gemeente. Ook de plaats van de organist, beamist en andere ondersteunende muzikanten
wordt bekeken. Belangrijk hierbij is dat er voor ondersteunende muzikanten een plek komt waar zij
op een goede manier kunnen ondersteunen bij de eredienst.
Bij de indeling van het liturgisch centrum wordt gekeken naar de inrichting, rekening houdend met
de komst van een dooprol en een overledenen boek. Daarnaast wordt de ondersteuning middels
beeld en geluid meegenomen in het uiteindelijke advies herinrichting kerkzaal. De Kerkenraad heeft
in de lopende begroting geen apart budget voor de herinrichting opgenomen.
Met dit plan van aanpak geeft de werkgroep gehoor aan het eerste deel van de opdracht. Het plan
van aanpak is opgesteld door de werkgroep.

Samenstelling werkgroep:
Erwin Donga (voorzitter)
Armande Breure (werkgroep eredienst, kerkenraad)
Bram Breure (college van kerkrentmeesters)
Linda van Dam (werkgroep eredienst)
Marrian Dijk
Janine Sanders
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2. Probleemstelling
Om na te gaan waarom een onderzoek naar herinrichting van de kerkzaal gewenst is, is tijdens de
startbijeenkomst van de werkgroep een inventarisatie gemaakt van de zwakke kanten van de huidige
kerkzaal. In aanvulling op de opdrachtformulering van de kerkenraad leidde dit tot de volgende (niet
uitputtende opsomming van) verbeterpunten:
-

De inrichting en daarmee gebruiksmogelijkheden van de kerkzaal zijn onvoldoende flexibel.
Het interieur als geheel is gedateerd, de kerkzaal komt (zeker op nieuwkomers) afstandelijk
over.
De afstand tot liturgisch centrum / voorganger / beamer is vanuit delen van de kerkzaal
groot.
De plaats van voorganger, beamist, organist en andere ondersteunende muzikanten ten
opzicht van elkaar en van de gemeente is niet optimaal.
De mogelijkheden van ondersteuning middels beeld en geluid zijn verouderd en sluiten
onvoldoende aan bij een toenemende variatie aan gebruik van de kerkzaal.
De toegang tot de kerkzaal en het middenpad in de kerkzaal zijn (te) smal.
De nevenruimte vormt geen integraal onderdeel van de kerkzaal (bij medegebruik bij drukke
diensten).
De kwaliteit/sfeer/variatiemogelijkheden van de verlichting zijn onvoldoende.
De ‘logistiek’ na de dienst is ‘rommelig’.

Het is van belang om de knelpunten in de huidige kerkzaal goed voor ogen te houden bij het
onderzoek naar de ideale inrichting van de kerkzaal. Het geeft antwoord op de waarom vraag of en
zo ja wat er aan de kerkzaal veranderd moet worden.
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De missie en visie van Kerk aan de Linge zijn uitgangspunt bij het onderzoek naar verbetering van de
inrichting van de kerkzaal:
missie:
Kerk aan de Linge is een open (protestants) christelijke geloofsgemeenschap in de traditie van de
PKN die in verbondenheid met God en haar leden ernaar streeft dat mensen zich in allereerste
instantie veilig voelen: je mag zijn wie je bent. Met zekerheden, maar ook met vragen en twijfels.
Vanuit deze veilige basis ontmoeten we elkaar en zoeken we samen naar de ontmoeting met God
waarbij de eredienst op zondag een belangrijke plaats inneemt.
visie:
Deze missie willen wij zo concreet mogelijk invullen. Ons gemeentezijn krijgt vorm rondom het
kernwoord ontmoeten. Daarin liggen de Bijbelse principes: vieren, leren, dienen en omzien
besloten. Deze principes zijn de kaders waaruit we inspirerend, ootmoedig en barmhartig de ander
binnen en buiten de kerk tegemoet willen treden. Gastvrij naar buiten, middenin de samenleving en
met oog voor dat wat er in de wereld gebeurt.
Vanuit de vele groepen (die elk hun eigen specifieke taak en doel hebben) streven wij ernaar om
luisterend en dienend ons christelijk geloof handen en voeten te geven. Hierbij is de onderlinge
samenwerking een bindende factor.
Bovenstaande is alleen mogelijk wanneer we leven uit het vertrouwen dat God ons zal leiden en
vasthouden door zijn Heilige Geest.
Langs de lijnen van leren, vieren, dienen en omzien worden kerkdiensten en diverse
activiteiten georganiseerd.
(bron: www.kerkaandelinge.nl)
Bij het formuleren van de ambities voor de inrichting van de kerkzaal wordt invulling gegeven aan:
de vragen:
- Wie gebruiken de kerkzaal - mensen die zich verbonden voelen met God
 Mensen die zich veilig voelen
 Mensen die naar de zondagse eredienst gaan
 Muzikanten
 Groepen die de kerkzaal gebruiken voor overige kerkdiensten/bijeenkomsten/
activiteiten
- Hoe geven mensen in de kerkzaal vorm aan gemeentezijn
 Leren
 Vieren
 Dienen
 Omzien
- Wat hebben ze daarvoor nodig – een gastvrije ruimte met de volgende elementen
 Leren: voorganger, Bijbel
 Vieren: elementen (beker, schaal, doopvont) t.b.v. sacramenten, dooprol,
kaars, muziek, beamer, setting
 Dienen: collecten, duurzaamheid, activiteiten
 Omzien: ontmoeting voor en tijdens de dienst, bloemen, overledenen boek,
ontmoeting na de dienst
Tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep is een eerste brainstormsessie gehouden over de
‘ideale’ kerkzaal. De genoemde items worden geformuleerd als ambities. In de rapportage naar
aanleiding van het onderzoek komen deze onderwerpen uitgebreid aan bod.
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3. Stappenplan
De werkgroep stelt de volgende stappen en fasen voor ten behoeve van de uitvoering van de
opdracht. De werkgroep voert de te doorlopen stappen uit tenzij anders is aangegeven.
Omschrijving
1

2

3

Initiatief fase
1.1. verlenen
opdracht door KR
1.2. startbijeenkomst
werkgroep
1.3 opstellen plan van
aanpak
1.4 vaststellen plan
van aanpak
1.5 gemeente
informeren
Onderzoeks-/
inventarisatiefase
2.1 opstellen ambities
2.2 ambities
bespreken met
moderamen en KR
2.3 referenties
bekijken
2.4 formuleren/
schetsen varianten
2.5 maken
afwegingen op basis
van ambities
2.6 bespreken met
‘Klankbordgroep’ (zie
NB 1)
2.7 voorleggen aan
moderamen en KR
Definitiefase
3.1 opstellen
programma van eisen
gekozen variant
3.1.1 toetsen bij RCBB
(zie NB 5)
3.2 maken ontwerp
3.3 bespreken met
‘klankbordgroep’
3.4 maken definitieve
kostenraming
3.5 opstellen
uitvoeringsplan
3.6 voorleggen aan
moderamen en KR
3.7 voorleggen aan
gemeente

Actie

KR

Communicatie
gemeente
Kerkblad/nieuwsbrief/
website

Document

Planning

Opdracht

april 2017

Stelpost
n.v.t.

29 mei
15 juni
KR

29 juni

KR + werkgroep

Plan van aanpak

juli

Kerkblad/nieuwsbrief/
website

750,00
Ambitiedocument

juli
31 augustus
14 september
19 augustus
september

Afwegingsmatrix

september

oktober

KR

12 en 26
oktober
Kerkblad/nieuwsbrief/
website

KR
KR/werkgroep

750,00
Programma van
eisen

november

Ontwerp

november
november

Uitvoeringsplan

november
16 november
7 december
december
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Voorbereiding
uitvoeringsfase

2018

n.n.b.

5

Uitvoeringsfase

2018

n.n.b

6

Evaluatiefase

2018

n.v.t.

4

7

Beheerfase

2019

n.n.b.

N.B.:
1. De werkgroep is opdrachtnemer van de kerkenraad. De werkgroep adviseert de kerkenraad om
tijdens de voorbereidingen de voorstellen ook met beamteam, organisten/muzikanten, predikanten,
koster etc. te bespreken (evt. in de vorm van een ‘klankbordgroep’). Desgewenst kan de werkgroep
deze taak op zich nemen.
2. Draagvlak binnen de gemeente is van groot belang. Het voorstel is om de gemeente op
verschillende manieren mee te nemen in het proces nadat de kerkenraad het startsein heeft gegeven
via nieuwsbrief/kerkblad/website. Formele keuzes, zoals bij 1.4, 2.6 en 3.5 worden altijd aan de
gemeente doorgegeven via het kerkblad.
3. De Kerkenraad heeft gevraagd om voor 1 januari 2018 met een plan te komen. Dit betekent dat er
een kort traject doorlopen gaat worden. De projectgroep zal zonodig om de week bij elkaar moeten
komen om de ambitieuze tijdspanne te halen.
4. Als er varianten van een nieuwe kerkzaalinrichting geschetst worden is het aan te raden om deze
te toetsen bij een geluidsadviseur in de tweede fase. Dit omdat een slecht geluid in de kerkzaal een
grote irritatiebron voor veel gemeenteleden is (ervaringsgegeven). Tijdens de definitiefase zal het
plan getoetst moeten worden op het bouwbesluit en of er een vergunning nodig is voor de
veranderingen. Ook hieraan zijn mogelijk kosten verbonden.
5. In de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland zijn bepalingen opgenomen met betrekking
op het toestemming verkrijgen van het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken
(RCBB) voor het kopen, verkopen, verhuren, verpachten of op andere wijze vervreemden en
bezwaren van onroerende zaken, alsmede het bouwen, verbouwen, uitbreiden, restaureren of
afbreken van een gebouw of een orgel.
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Bijlage 1: opdracht van de kerkenraad aan de werkgroep

Opdracht formulering werkgroep herinrichting kerkzaal
De werkgroep doet onderzoek naar welke inrichting het meest ideaal is voor de kerkzaal.
Hierin worden meegenomen de plek van het liturgisch centrum en daarmee positionering van
de predikant t.o.v. de gemeente. Ook de plaats van de organist, beamist en andere
ondersteunende muzikanten wordt bekeken. Belangrijk hierbij is dat er voor ondersteunende
muzikanten een plek komt waar zij op een goede manier kunnen ondersteunen bij de
eredienst.
Bij de indeling van het liturgisch centrum wordt gekeken naar de inrichting, rekening
houdend met de komst van een dooprol en een overledenen boek.
Daarnaast wordt de ondersteuning middels beeld en geluid meegenomen in het uiteindelijke
advies herinrichting kerkzaal.
De opdracht bestaat uit een advies over de herinrichting alsmede een financiële onderbouwing
van het totaal plaatje.
In de lopende begroting is geen apart budget voor de herinrichting opgenomen.
Werkwijze:
De werkgroep maakt een plan van aanpak met daarin een fasering van de opdracht. Daarbij
worden momenten voor tussentijdse afstemming met moderamen en kerkenraad opgenomen.
Via een trechtermodel worden uiteindelijk twee voorstellen ter finale besluitvorming aan de
kerkenraad voorgelegd.
Samenstelling werkgroep:
Erwin Donga (voorzitter)
Armande Breure (werkgroep eredienst, kerkenraad)
Bram Breure (college van kerkrentmeesters)
Linda van Dam (werkgroep eredienst)
Marrian Dijk
Janine Sanders
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