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In het recent vastgestelde beleidsplan van de protestantse gemeente te Abcoude is 

ervoor gekozen de inrichting van de Dorpskerk aan te gaan passen, zodat deze meer 

eigentijds gebruikt kan worden. Daarnaast wil de Kerkenraad de Dorpskerk ook een 

bredere plek in de samenleving geven. Een verbrede inzet van het kerkgebouw kan 

bijdragen aan een meer duurzame exploitatie van het gebouw. Het gaat daarbij primair 

om activiteiten die zich kunnen verhouden tot het kerk-zijn. 

 
 

Uitgave: 

De Klankbordgroep van de Protestantse Gemeente te Abcoude in samenwerking met Pim van Dijk.  
November 2017.   
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1. Inleiding 
 

In het beleidsplan van de protestantse gemeente te Abcoude (2016-2020) heeft de gemeente haar 
toekomstperspectief vastgelegd. Een perspectief waarin zij als kerk een open en toegankelijke rol in 

de gemeenschap van Abcoude wil blijven vervullen. De toekomstige inrichting van het kerkgebouw – 

onze Dorpskerk – is een vitale randvoorwaarde voor het vervullen van dit perspectief. Vanuit het besef 
dat we in Abcoude een prachtig historisch kerkgebouw hebben, is onze ambitie om met respect voor 

traditie te werken aan vernieuwing en verandering, passend bij ons gezamenlijke perspectief.  
Voor u ligt de vertaling van de toekomstvisie van onze gemeente in een concreet plan voor de 

mogelijke aanpassingen van de inrichting van de Dorpskerk. Het plan is tot stand gekomen in 
wisselwerking tussen de heer Pim van Dijk als ervaren deskundige en een Klankbordgroep met een 

brede vertegenwoordiging van betrokken gemeenteleden. Tussentijds zijn alle gemeenteleden in de 

gelegenheid gesteld hun input en reactie op de contouren van het plan te geven.  
 

Het plan bevat een pakket aan voorstellen, waarbij in lijn met de opdracht van het College van 
Kerkrentmeesters en de Kerkenraad voortdurend gezocht is naar de balans tussen behoud en 

vernieuwing. Daarbij is gebleken dat de opgave die er ligt vanuit de toekomstvisie van de kerkelijke 

gemeente voor een belangrijk deel gecombineerd kan worden met zaken die in ieder geval aan 
vervanging of groot onderhoud toe zijn. Denk bijvoorbeeld aan verwarming, geluid en stoelen. Het 

resultaat is een omvangrijk pakket, waarmee in samenhang zowel de korte als de lange termijn 
gediend kan worden. 

 
De Klankbordgroep kijkt terug op een uitdagende opdracht. We hebben voortdurend beseft dat de 

Dorpskerk ons allemaal aan het hart gaat en dat verandering alleen in gezamenlijkheid tot stand kan 

komen. Die overtuiging heeft de invulling van dit plan in belangrijke mate bepaald. 
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2. Opdracht en aanpak 

Opdracht 
In het beleidsplan van de protestantse gemeente te Abcoude 2016-2020 is de volgende visie 

vastgelegd: “De Dorpskerk Abcoude biedt plaats aan iedereen die zoekt naar momenten van rust, 
inspiratie en bezinning.” Deze visie is in het beleidsplan vertaald naar uitgangspunten, doelen en 

acties. Daaruit voortvloeiend hebben Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters besloten een 

proces te starten om te komen tot een plan voor een herinrichting van de Dorpskerk. Waar het 
beleidsplan ambities uitspreekt voor een inrichting die maximaal aansluit op de rol van de Kerk in de 

samenleving van Abcoude, is in het proces “Herinrichting Dorpskerk” ook een aantal al lopende 
opgaven geïntegreerd.  

 
Het betreft: 

• Voldoen aan wet- en regelgeving (met name Arbowet)  

• Verduurzamen (denk aan energiegebruik) 
• Economische basis gezond houden (verlagen van onderhoudskosten, verhuurbaarheid) 

 
Omdat een dergelijk proces niet alleen inhoudelijk complex is, maar onze Dorpskerk ook van grote 

historische en emotionele waarde is, is gekozen voor een professionele en transparante aanpak. Een 

drietal ervaren bureaus is gevraagd een voorstel in te dienen voor de aanpak. Uit deze vraag is Pim 
van Dijk Designs geselecteerd vanwege zijn brede ervaring in vergelijkbare projecten, de voorgestelde 

procesaanpak en zijn inhoudelijke deskundigheid. De kern van de opdracht aan Pim van Dijk is als 
volgt geformuleerd:  

 

Aanpak 
De kern van de aanpak van Pim van Dijk is dat een breed samengestelde Klankbordgroep samen met 

hem de plannen opstelt. In het Moderamen is voor de samenstelling hiervan een voorstel gemaakt. 
Het uitgangspunt was om zoveel mogelijk geledingen van onze gemeente in de Klankbordgroep op te 

nemen. Dit heeft geresulteerd in een totaal van 21 leden. Voor de samenstelling, zie bijlage 1. 

 
De Klankbordgroep is negen keer bijeengekomen. Via evaluatie en analyse van de bestaande situatie 

is doorgewerkt naar de uiteindelijke plannen. Tussentijds zijn door de Klankbordgroep in 
samenwerking met Kerkenraad twee informatieavonden georganiseerd voor de gemeente. Daarnaast 

is in de Binding periodiek verslag gedaan van de voortgang. 
 

In de Binding van juli 2017 is een brochure van de voorlopige voorstellen opgenomen, met de 

uitnodiging aan eenieder om zijn of haar visie daarop kenbaar te maken. In november 2017 heeft de 
Klankbordgroep haar werkzaamheden afgerond en het resultaat aangeboden aan de Kerkenraad. 

 
 

  

De Dorpskerk is een prachtige monumentale kerk in het hart van Abcoude. Echter, zoals overal in Nederland 
verandert de opbouw van de gemeente en zijn de vragen voor het gebruik van de kerk in beweging, zowel 
vanuit de kerkelijke gemeente als vanuit de brede samenleving van Abcoude en omgeving. In het recent 
vastgesteld beleidsplan van de gemeente is ervoor gekozen de inrichting van de Dorpskerk aan te gaan passen 
zodat deze eigentijdser gebruikt kan worden (zowel in als buiten de erediensten). Daarnaast wil de Kerkenraad 
van Abcoude de Dorpskerk ook een bredere plek in de samenleving geven. Daar is het gebouw potentieel 
geschikt voor (en het is een bijzonder gebouw!). Met een verbrede inzet van het kerkgebouw zou in de 
toekomst ook meer commercieel gebruik kunnen plaatsvinden, wat kan bijdragen aan een duurzamere 
exploitatie van het gebouw. Het gaat daarbij primair om activiteiten die zich kunnen verhouden tot het kerk-zijn. 
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3. Analyse van de kerk 

3.1 Het kerkgebouw en het historische interieur 

 
De Dorpskerk is een gotische kruiskerk die tussen 1470 en 1491 als Rooms-katholieke kerk is 

gebouwd, gewijd aan de heiligen Cosmas en Damianus. Tussen 1578 en 1586 is het kerkgebouw in 
protestantse handen overgegaan. Vanwege de bijzondere historische waarden is de Dorpskerk 

aangemerkt als Rijksmonument (nr. 6976 / 03801). 
 

De romaanse toren, die 80 cm uit het lood staat, is eigendom van de gemeente Ronde Venen en is 

grotendeels nog intact. In 1525 is hij verhoogd tot de huidige 56 meter, waarbij de kantelen bovenop 
zijn verdwenen. In 1898 is de toren aan drie zijdes met machinaal gevormde stenen ommetseld. De 

ruimten aan beide zijdes van de toren waren vroeger deel van het schip. In de ruimte aan de zuidzijde 
bevinden zich twee gevangeniscellen, die tot na de Tweede Wereldoorlog gebruikt zijn. Deze ruimte 

doet nu dienst als bergruimte. In de ruimte aan de noordzijde bevinden zich ook oude historische 

muurschilderingen, ontdekt tijdens de restauratie van 1973. Hier zijn nu een grote garderobe en een 
toilettengroep. Het gewelfde portaal heeft automatische tochtdeuren van glas en aluminium die 

enigszins uit de toon vallen. 
 

Het pseudobasilicale schip van de kerk heeft drie traveeën, een transept en een koor zonder 
kooromgang. Het geheel heeft een gaaf houten tongewelf. De hardstenen vloer in het schip heeft drie 

vakken met een oneffen vloer van houten latten. Tot 1968 was het schip gevuld met gesloten banken. 

Daarna stonden de knopstoelen in strakke rijen, nu staan ze ruimer in gebogen rijen, zodat er meer 
vrije ruimte is voor het doophek. In de vloer liggen verwarmingsroosters en bij de doorgang naar het 

koor bevindt zich een schuine helling; de vloer met zerken in het koor ligt een halve meter hoger dan 
het schip. De zes stenen zuilen met kapitelen waren tot 1931 bepleisterd en gemarmerd. De 

verlichting bestond uit witglazen bollen. Nu wordt de kerk verlicht door messing kroonluchters en 

modernere glazen wandarmaturen op schouderhoogte rondom aan de buitenmuren. De entree in de 
zuidgevel heeft een houten portaal gehad, dat na 1970 is verwijderd. 

 
Het koor is gesloten met een koorhek uit 1542 (vroegrenaissance), dat in 1897 is gerestaureerd. De 

bovenrand van het koorhek bevat bijzondere afbeeldingen: een paardenhoofd, een bebaarde 

mannenfiguur en tussen acanthusbladeren rondstappende reigers. De preekstoel uit 1550 heeft een 
zeszijdige kuip die aan vijf kanten is voorzien van houtsnijwerken. Het klankbord en het voetstuk 

stammen uit 1897. De preekstoel hing vroeger aan de tweede zuil van de zuidzijde van het schip, 
maar is later, mogelijk in 1633, naar de huidige plaats aan het koorhek verplaatst. Een eiken doophek 

met twee koperen doopbogen uit de zeventiende eeuw vormt de dooptuin rond de preekstoel. Op het 
doophek is een koperen lezenaar met kandelaars gemonteerd. In de krappe ruimte staat een 

doopvont in de vorm van een grote zeeschelp, die evenals de paaskaarskandelaar een moderne 

bronzen voet heeft.  
 

In het koor zijn enkele opvallende grafzerken te vinden; een aantal is enkel met een nummer 
aangegeven, andere zijn fraai versierd en één is zelfs aan twee kanten gebruikt. De onregelmatige 

oppervlakte hindert het gebruik van stoelen hier en daar. Aan de zuidzijde tussen de ramen staat een 

groot wit houten kruis met verlichting aan de achterzijde, dat bij de samenvoeging tot PKN is 
meegekomen uit de Gereformeerde kerk.  

 
Aan de oostzijde van het koor bevindt zich een achthoekige grafkapel met lichtkoepel uit 1723 van 

Theodorus de Leeuw (1681-1744), met aan de achterwand twee rouwborden. De marmeren 
toegangsboog met daarvoor een smeedijzeren hek dat altijd open staat, heeft een tympanum met 

uitgehouwen leeuwen, de wapens van Abcoude en de familiewapens. De in wit en zwart marmer 

uitgevoerde vloer valt op.  
 

In het transept staan drie kleine herenbanken waarvan de herkomst niet bekend is. De grootte en 
vorm komen enigszins overeen, maar één van de drie heeft twee gedraaide zuilen en een 

houtgesneden ornament midden boven op de lijst van de luifel. Achterin het schip staat een grotere 
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herenbank die het familiewapen van Nellestein in de luifel draagt. Het geheel is samengesteld uit veel 

verschillende delen en heeft een verhoogde houten vloer.   

 
Het orgel uit 1864, gebouwd door D. van Rossum te Bodegraven, kreeg na de grote restauratie 

(1968-1973) een plaats op de galerij tegen de torenmuur aan de westzijde. Het binnenwerk is in 1982 
geheel vernieuwd.  

 

3.2 Gebruiksfuncties van de huidige kerkruimte 

Zoals de gewoonte was, werd de kerk gebouwd met de lengteas van west naar oost. Daarmee werd 
de oriëntatie van de kerk op de nieuwe dag, de komende tijd, uitgebeeld. Van ver was de kerk met de 

toren zichtbaar. Bij de toren kwam men de kerk binnen met zicht op het zonverlichte koor. Daar stond 

het altaar en daar droeg de priester de mis op. De kerkelijke rite en het gebouw waren tot de 
reformatie gericht op de toekomst. Het ritueel en de structuur van de kerkbouw kwamen overeen. 

Van buiten is het transept dat dwars op het schip staat zichtbaar en vormt zo een horizontaal 
kruisteken. Binnen vormt het kruisende vlak het grootste volume in de ruimte. Tijdens de reformatie 

werd de kansel het middelpunt van de aandacht en werd de ruimte ingericht voor de verkondiging. 

Het koor werd afgesloten door het koorhek en in de 17e eeuw kreeg de preekstoel een dooptuin door 
een eiken balustrade. Langzaamaan kwamen er banken waaraan status en functie af te lezen was. In 

de 19e eeuw vulde men de ruimte zo optimaal mogelijk met banken.    
 

Aan de inrichting van de kerk kan worden afgeleid wat mensen doen in bepaalde delen van de ruimte. 
De toren functioneert als entreeportaal. Hier groet men elkaar bij binnenkomst en gaat daarna de kerk 

binnen. De grote herenbank ontneemt nu het zicht over het middenschip op het koor en het 

Aandachtsmidden. De zijbeuken bieden meer ruimte voor rondlopen en in de noordbeuk staat de 
vleugel. In de kruising van schip en transept vóór de dooptuin is het liturgisch centrum of het 

Aandachtsmidden.  Hier omheen staan de 180 knopstoelen in rijen. Voor concerten wordt hier een 
podium op ingericht. Er is geen heldere liturgische opstelling en er staat geen liturgische tafel. De 

doopvont staat in de hoek van de dooptuin en  de paaskaars wordt aangestoken op de hoek van het 

doophek. Bij rouwvieringen wordt de baar voor het doophek geplaatst. Voor de kinderen is er weinig 
bewegingsruimte in de eredienst.  Het koor functioneert als receptieruimte, waar op zondag na de 

dienst ook koffie wordt geschonken aan degenen die door de dooptuin en het koorhek het koor 
binnenkomen. De grafkamer heeft eigenlijk geen eigen specifieke functie en de waarde is niet 

zichtbaar, omdat het gebruikt wordt om spullen weg te zetten.  

 

3.3 Installaties 

De Dorpskerk heeft een inhoud van 8.000 m3. De energiekosten bedragen jaarlijks circa € 13.000,- 

(exclusief btw).  

3.3.1 Verwarming en klimaat 
In de huidige situatie bestaat de warmteopwekking van de kerk uit een ketelopstelling op de zolder 
van de consistorie. Dit deel van de installatie is, samen met de regelkast met weersafhankelijke 

regeling en besturing, geïnstalleerd in 2001. De staat van onderhoud van de ketels is nog goed, 
ondanks dat de technische levensduur is verstreken. Door de vierjaarlijkse SCIOS-keuring blijft de 

installatie op veiligheid gecontroleerd. Het elektronische regelsysteem is verouderd en niet meer 

leverbaar. 
 

De warmteverdeling  
De warmte vanuit de ketels wordt door transportpompen naar verschillende groepen gestuurd. Met 

name de pompen en de regelkleppen zijn verouderd en dienen vernieuwd te worden. In de kerk zijn 
twaalf putten aanwezig waarmee een luchtcirculatie verzorgd wordt, waardoor de kerk goed 

verwarmd kan worden. De koude lucht wordt via een aanzuigrooster door een ondergronds kanaal 

aangezogen. Na de ventilator komt de opgewarmde lucht in de ruimte via een uitblaasrooster.  
Onderhoud is alleen mogelijk via het aanzuigrooster, waarbij een monteur in het nauwe ondergrondse 

kanaal moet kruipen om bij de ventilator te komen. Dit is niet meer toegestaan vanuit Arbowetgeving.  
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Vloerverwarming 

In het koor voldoet de vloerverwarming onder de tegels goed. Hier is geen wijziging nodig. De 

vloerverwarming in het schip is niet efficiënt aangezien de houten planken een slechte 
warmtegeleiding hebben.  

 
Verwarming van de nevenruimten 

De verwarming van de toren vindt plaats door twee warmteventilatoren en een elektrisch luchtgordijn 

voor de entree. In de zuidbeuk wordt koude vanuit de zuidingang niet gecompenseerd. De consistorie 
heeft een separate gaskachel met een relatief laag rendement.  

3.3.2 Geluid 
De huidige geluidsinstallatie dient om de spraak in de kerk verstaanbaar te maken. Daarvoor hangen  
aan de zuilen luidsprekers van het merk Philips. In de kast in de consistorie staat de apparatuur en er 

zijn vaste microfoons  en twee handmicrofoons. In de kerk is ringleiding aanwezig en het systeem is 
aangesloten op de kerktelefoon. Het systeem is verouderd en de spraakverstaanbaarheid kan met een 

moderne installatie aanzienlijk verbeterd worden.        

3.3.3 Verlichting 
De ruimteverlichting komt voornamelijk van de kroonluchters en is voldoende met een gemiddelde 
van 100 lux boven de zitplaatsen. De accentverlichting die het midden verlicht met 150 lux komt 

voornamelijk van een halogeenlamp die aan de eerste zuil is gemonteerd. Het koor is helder 
aangelicht met de kroonluchters en de wandarmaturen hebben een hoger lichtniveau, waardoor op de 

muren heldere lichtplekken ontstaan.  
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4. Toekomstperspectief – De Open Kerk  

4.1 De beleidsvisie 

 
Aanpassingen aan een gebouw gebeuren altijd met het oog op de toekomst. Wat is nodig om ons 

kerkgebouw toekomstbestendig te houden? In het laatste beleidsplan 2016-2020 is met de gemeente 
nagedacht over de Dorpskerk en de toekomst. Wat voor kerk willen wij zijn? De visie is aldus 

verwoord:  
 

“De Dorpskerk Abcoude biedt plaats aan iedereen op zoek naar momenten van rust, inspiratie en 
bezinning”. En daar wordt bij uitgelegd: “Wij willen dat de Dorpskerk een plaats is waar mensen een 
blik op de andere wereld kunnen werpen. Waar je op adem kunt komen van de drukte en problemen 
in het leven”.  
 

Kortom, gastvrijheid is een kernbegrip in onze toekomstvisie en daarmee maakt de gemeente duidelijk 

dat zij open wil zijn naar het dorp. In de plannen voor de herinrichting zal daar dus rekening mee 
gehouden moeten worden. De gemeente wil open en toegankelijk zijn, op zondagmorgen als er 

gevierd wordt, maar ook op andere momenten. De Dorpskerk moet een ontmoetingsplek zijn voor 
iedereen, middenin ons dorp.  

4.2 Diversiteit in functies  

4.2.1 Liturgie; wensen voor de liturgie en de liturgische diversiteit 
De Dorpskerk is de plaats waar de gemeente samenkomt om te vieren. De Klankbordgroep is van 

mening dat dit de eerste en belangrijkste functie van de Dorpskerk moet zijn en blijven. De liturgie 
van de kerkelijke gemeente is protestants: er ligt nadruk op het Woord. Dat is ook in de ruimte te 

zien, bijvoorbeeld door de centrale plaats van de preekstoel en de Bijbel. Aan de lezing en uitleg van 

de Bijbel wordt in de gemeente grote waarde gehecht, maar het is niet het enige: de muziek, de 
gebeden, de sacramenten hebben voor de gemeenteleden een belangrijke betekenis.  

 
De afgelopen decennia is het aantal kerkbezoekers gedaald. Hoewel die afname nu enigszins lijkt te 

stagneren, zijn er op zondag veel lege stoelen. Dat zorgt voor afstand tussen de gemeenteleden. Zij 

komen anno 2017 niet alleen voor de preek, maar ook voor de ontmoeting met elkaar. Het 
koffiedrinken na elke kerkdienst is een wezenlijk onderdeel geworden van ons kerk-zijn. De huidige 

opstelling van stoelen past niet meer bij het lager aantal bezoekers. Bovendien is er meer behoefte 
aan een persoonlijker invulling van de kerkdienst, meer aandacht voor de kinderen en meer onderling 

contact.  
 

In de huidige liturgische opstelling staat de voorganger achter het doophek of hoog op de preekstoel, 

wat de afstand tussen voorganger en gemeente vergroot. Er is geen goede mogelijkheid om moderne 
audiovisuele middelen in te schakelen die helpen om de aandacht te vergroten, of om bijvoorbeeld 

kunstwerken te tonen die een nieuwe blik geven op de Bijbel. Ook het samen zingen is lastig door de 
huidige opstelling: gemeenteleden zitten verspreid en horen elkaar niet goed.  

 

Wil de Dorpskerk meer gastvrijheid uitstralen, dan zal dat in de inrichting sterker tot uitdrukking 
kunnen worden gebracht. Er zal meer behoefte zijn aan onderling contact, meer interactie en 

beweging in de liturgie, minder eenrichtingsverkeer. Ook zal er meer behoefte zijn aan rituelen die 
krachtig zijn en het geloof versterken. Een meer zichtbare plek voor ons doopvont en een tafel 

waaraan we de Maaltijd vieren helpt daarbij. Een concrete plaats om stil te zijn of waar we onze 

dierbaren herdenken zal van grote betekenis zijn. Bij dit alles moet een goed evenwicht worden 
gezocht tussen de kerk als plaats van eerbied, rust, aandacht en aan de andere kant ontspanning, 
ontmoeting, sfeer. 
 

“De kerk is schatbewaarder. Die schat is van iedereen en de kerk mag hem niet als eigendom claimen. 
Het is als met het Rijksmuseum: wat daar voor moois wordt bewaard is van ons allemaal. De kerk 

moet er van alles aan doen om ervoor te zorgen dat de schat voor een zo breed mogelijk publiek 
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toegankelijk wordt gemaakt, het moet allemaal worden gedeeld” (Pieter Lootsma, voormalig predikant 

van de Haagse Kloosterkerk). 

4.2.2 Cultureel; wensen voor de culturele functies 
De cultuur is op allerlei manieren dichtbij in de Dorpskerk. Voor veel culturele evenementen, met 
name concerten, wordt de Dorpskerk regelmatig verhuurd. Tot grote tevredenheid van de gebruikers 

over de sfeer en akoestiek. Het is belangrijk dat daar bij de herinrichting rekening mee wordt 
gehouden! In de toekomst wil de Dorpskerk een plek zijn en blijven waar veel te zien en te horen is.  

De Klankbordgroep is van mening dat aanpassingen aan de Dorpskerk concerten aantrekkelijker 

kunnen maken. Betere verlichting en verwarming zouden een concertbezoek veraangenamen, evenals 
comfortabeler stoelen.  

 4.2.3 Sociaal; wensen voor de sociale functies  
Omdat Abcoude niet beschikt over een dorpshuis met grote zaal wordt de Dorpskerk regelmatig 
verhuurd voor andere bijeenkomsten, bijvoorbeeld van de gemeente Ronde Venen, recepties of 

zakelijke evenementen. We willen dit gebruik voor de toekomst ondersteunen en daarom zijn enkele 

aanpassingen nodig. Bij veel bijeenkomsten is er vraag naar Wi-Fi, tv-schermen, goed geluid etc. Het 
aanbod van deze middelen zou met de huidige vraag beter moeten worden afgestemd op de 

toekomst.  
 

4.3 Bespiegelingen over de toekomst 

Speculeren over een aantal ontwikkelingen zoals aantallen bezoekers, vrijwilligers, financiën en 

verhuurbaarheid blijft uiterst ongewis; daaraan wil de Klankbordgroep zich niet wagen. Wel zijn er een 
aantal tendensen die mogelijk mede richting kunnen geven in de op te stellen plannen: 

 

 Het aantal bezoekers van reguliere kerkdiensten is de afgelopen decennia aanzienlijk gedaald. 

Deze daling lijkt af te zwakken. Maar er moet rekening worden gehouden met veelal lagere 
aantallen bezoekers van reguliere diensten.  

 Voor de niet-reguliere diensten, zoals begrafenissen en bruiloften, kan worden opgemerkt dat de 

bezoekersaantallen erg uiteenlopend zijn. De afgelopen periode zijn er regelmatig zeer grote 
begrafenissen geweest waarbij de potentiële capaciteit van de Dorpskerk maar net groot genoeg 

was. 
 De Dorpskerk kent een mooie traditie ten aanzien van de vrijwilligers, daar zijn er altijd veel van 

geweest. Ook voor de toekomst is grote betrokkenheid van vrijwilligers noodzakelijk. Toch zien we 

wel een aantal trends die druk kunnen leggen op het aantal vrijwilligers-uren: in veel gezinnen 

werken beide partners,  het ledenbestand van de kerk vergrijst, mensen moeten langer 
doorwerken… Kortom, het zal niet gemakkelijk zijn om de huidige vrijwilligersinzet op niveau te 

houden. Maar misschien zijn er ook kansen: een open kerk voor het dorp kan ook niet-kerkleden 
aanspreken en door een slimme inrichting kunnen we ernaar streven dat het werk lichter wordt 

(letterlijk: stoelen, podium etc.). 

 Financiën: De PKN gemeente Abcoude is gelukkig financieel gezond. Toch is de verwachting dat 
de reguliere inkomsten uit vrijwillige bijdragen niet op niveau kunnen blijven als het aantal leden 

terugloopt. Tegelijkertijd blijft er veel vraag naar gebruik van de kerk (en ’t Hoogt) voor andere 
activiteiten. Wellicht kunnen de reguliere kosten naar beneden door slimme investeringen, zoals 

energie. 
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5. Verbeteringen van het gebouw 

5.1 Hoofdindeling 

 
Een kerk is een bijzonder gebouw omdat het in haar omgeving een teken is van geloof in God, een 

gereserveerde ruimte voor spiritualiteit en gebed, tevens een gastvrije en veilige ruimte voor alle 
mensen. Een kerk de toont de bereidheid om op kunstzinnige wijze uiting te geven aan geloof, hoop 

en liefde. In die zin is een kerkgebouw een middel voor communicatie, zegt George Wilhelm Friedrich 
Hegel. (Stuttgart, 27 augustus 1770 – Berlijn, 14 november 1831)  

 

Ons kerkgebouw is een ruimte voor ontmoeting bij liturgische vieringen en culturele evenementen. 
Ontmoeten is daarbij steeds de universele essentie. De historische structuur, met de lengteas van 

west naar oost, geeft veel mogelijkheden voor een nieuwe inrichting, waardoor een balans gevonden 
kan worden tussen functionaliteit en symboliek en de continuïteit behouden blijft in de relatie tussen 

het verleden, het heden en de toekomst.   

 
De volgorde in die ontmoeting begint met de sociale ontmoeting, dan de culturele ontmoeting en 

daarna de liturgische en spirituele ontmoeting. Dit is te zien in de nieuwe indeling van de kerkruimte. 
Het kerkgebouw met de historische meubelstukken kan zo functioneren als ontmoetingsplaats voor 

Abcoude, met respect voor protestantse geloofsbeleving.  
 

5.2 Uitwerking van de inrichting  

5.2.1 Entree 
De kerk kan een meer gastvrije aanblik geven als de buitendeuren open kunnen staan. Daarvoor 

moeten de tochtportalen, die de warmte goed binnen kunnen houden, beter functioneren. De 

toreningang heeft een glazen pui die om onderhoud vraagt. De glazen pui tussen de toren en de kerk 
kan vergroot worden, zodat het zicht op de kerkruimte verbetert. Een stap verder is het meer gaan 

gebruiken van de toegang in de zuidgevel. Daar zou een halfrond portaal met warmtegordijn geplaatst 
kunnen worden. Bij deze ingreep zou de draairichting van de monumentale deuren veranderd moeten 

worden, zodat zij naar buiten openen.  

5.2.2 Garderobe 
De garderoberuimte links naast de toren functioneert goed en heeft redelijk moderne sanitaire 
voorzieningen. Hier zijn weinig verbeteringen aan te brengen. De ruimte rechts is voornamelijk 

bergruimte. De twee gevangeniscellen zijn bijna onzichtbaar geworden door alle zaken die daar 
opgeslagen staan. Er is de mogelijkheid om het huidige keukentje te vervangen door een compleet 

klein keukenblok. De gevangeniscellen kunnen goed als bergkasten gebruikt worden zonder veel van 

hun karakter te verliezen; de trap wordt dan ook weer beter toegankelijk. De ruimten links en rechts 
naast de toren zijn, evenals de toren zelf, eigendom van de gemeente Ronde Venen; de aanpassingen 

zouden in overleg uitgevoerd moeten worden.  

5.2.3 Kerkruimte 
In de kerk richten de aanpassingen zich op vooral een herschikking van het meubilair. Met de nieuwe 

opstelling van stoelen is er veel ruimte om rond te wandelen. De zijbeuken en het travee onder het 
orgel worden een ruimte voor ontmoeting. Met de opstelling van stoelen wordt een maximaal zicht op 

het podium gecreëerd en kan het gevoel van samenzijn worden vergroot. De huidige biezenmatten 

knopstoelen worden vervangen door moderne stoelen die passen bij onze tijd, wat een mooi 
contrasterend accent geeft aan de historiciteit van het interieur. De precieze keuze voor nieuwe 

stoelen is nog niet gemaakt. Het moeten comfortabele stoelen zijn, die goed te hanteren en 
gemakkelijk te stapelen en aan elkaar te koppelen zijn. Goed zitcomfort is een prioriteit waar veel 

vraag naar is. Voor de 40 tot 50 bijzetstoelen is naast de wenteltrap langs de wand een kastenwand 

bedacht waar ook extra statafels in opgeborgen kunnen worden. De noorderzijbeuk wordt ingericht 
als een comfortabele en gezellige koffieruimte. Aan die wanden kunnen schilderijen worden 

geëxposeerd als daarvoor speciale rails gemonteerd zijn. In de zuiderzijbeuk is een verrijdbare balie 
gepland die kan functioneren als informatiebalie, maar ook als verkooppunt of bar.  
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5.2.4 Koor- en doophek 
Het prachtige koorhek en de preekstoel blijven onveranderd op hun plaats tussen schip en koor. Met 

de preekstoel vormt het koor op het podium een transparante achtergrond. Het doophek wordt in zijn 
geheel in de laatste travee geplaatst en daar vastgezet, zodat het niet door slijtage beschadigt. 

Binnen het doophek komt de doopvont te staan, samen met een gedachtenisplek waar bezoekers hun 
dierbaren kunnen gedenken.  

 
5.2.5 Herenbanken 
De oude Nellestein-herenbank die nu onder het koorbalkon staat, past in het noordertransept. 

Daarmee krijgt de Dorpkerk een veel ruimere beleving, blijft de herenbank behouden en biedt hij 
bovendien op zijn nieuwe plek onder het raam bescherming  tegen de koudeval. In het zuidertransept 

passen de drie kleinere herenbanken naast elkaar. Deze herenbanken bieden dezelfde weerstand 

tegen de koudeval van het grote raam. Bij het verplaatsen worden de meubelstukken gecontroleerd 
en zonodig gerestaureerd.  De grafkapel wordt opgeruimd en het hek kan worden gerestaureerd 

zodat het steeds open kan staan.   

5.2.6 Het liturgisch meubilair  
De kansel blijft in principe in gebruik. Daarnaast kan in veel vieringen een lezenaar de communicatie 

vereenvoudigen en verbeteren. Gedacht wordt om de koperen lezenaar van het doophek hiervoor 

geschikt te maken. De avondmaalstafel staat midden op het podium. De tafel, de lezenaar, de 
doopvont en de kandelaar worden samen ontworpen als een uniek geheel. De doopschelp wordt in 

dat ontwerp gebruikt, evenals de koperen lezenaar. Voor kleinere vieringen kan het koor geschikt 
worden gemaakt met een extra lezenaar en liturgische tafel.  

 

5.3 Klimaat 

5.3.1 Verwarming en klimaat 
Het ingenieursbureau DWA heeft op voorstel van de Klankbordgroep, met instemming van het College 

van Kerkrentmeesters, het verwarmingssysteem van de kerk onderworpen aan een inspectie om zicht 

te krijgen op de status van het onderhoud en de mogelijkheden voor de verduurzamingskansen van 
het kerkgebouw. Hun rapport is oriënterend van aard, waarbij de focus ligt op de evaluatie van het 

huidige systeem en een globale kostenraming, gerelateerd aan de herinrichtingsvoorstellen.  

5.3.2 Verbeteren warmteafgifte 
De warmteafgifte in het schip heeft een beter rendement in een laagtemperatuursysteem waardoor 

ook in de toekomst een duurzame warmteopwekking kan plaatsvinden. Als naast de twaalf huidige 
putten een extra luik wordt gemaakt, is de luchtbehandelingskast voor onderhoud bereikbaar. 

De bestaande herenbanken worden onder de hoge ramen geplaatst over de uitblaasroosters. Het 

plenum onder de banken kan gebruikt worden voor luchttoevoer langs de grote ramen. Ter 
vervanging van de houten vloerdelen in het schip wordt aanbevolen om de vloer hier te voorzien van 

een vloerverwarmingssysteem, bij voorkeur het zogenaamde droogbouwsysteem. De koude vanuit de 
zij-ingang wordt nu niet gecompenseerd. Als in het plan een tochtsluis wordt voorgesteld, zal de 

bestaande verwarmingsput daar verplaatst moeten worden. 

5.3.3 Verduurzamen van de warmteopwekking  
De staat van het onderhoud van de ketels is nog goed, ondanks dat de technische levensduur is 
verstreken. Het elektronische regelsysteem is verouderd en niet meer leverbaar, dit zal vernieuwd 

moeten worden. De warmte vanuit de ketels wordt door transportpompen naar verschillende groepen 
gestuurd. Met name de pompen en regelkleppen zijn verouderd en dienen vernieuwd te worden. 

De aanpassing van het warmeluchtsysteem in de kerk is nodig. De warmteopwekking gebeurt nu met 

gasketels, die een bepaalde periode nodig hebben om de kerkzaal op 18°C te krijgen. Voor 
kerkgebouwen met orgels wordt aanbevolen de opstooksnelheid niet hoger te laten zijn dan 1,5°C per 

uur. De relatieve vochtigheid dient tussen de 40 en 80% te worden gehouden. Vooralsnog is er geen 
reden om de opstooktijd te verkorten.  
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• Warmtepomp: Om warmte op een duurzame manier op te wekken, kan gebruik worden gemaakt 

van een warmtepomp met bodemopslag. Door de minimale koelvraag en daardoor op termijn 

uitputting van de bodemenergie zijn de mogelijkheden beperkt. 
• Bivalent systeem:  De vernieuwing van de warmteopwekking met een bivalent systeem, 

bestaande uit een aardwarmtepomp en een hr-ketel, levert een goede eerste stap naar een 
gasloos systeem. Daarmee kan 30% van het gasverbruik worden gereduceerd. De besparing op 

energiekosten zal circa € 3.000,- bedragen. 

• De ultieme verduurzaming van het kerkgebouw is een gasloze installatie, waarbij het 
elektriciteitsverbruik uiteindelijk wordt gecompenseerd met zonne-energie. Aandachtspunten zijn 

de geluidsproductie en de bereikbaarheid van het dak. Op de kerk zijn hiervoor geen 
mogelijkheden en er zal een ruimte in de omgeving gezocht moeten worden die kan fungeren als 

energiegebouw. 

5.3.4 Verduurzamingskansen 
De verduurzamingskansen worden verdeeld in drie ambitieniveaus:  

• Ambitieniveau 1 betreft onderhoud en verbetering van het huidige systeem. 

• Ambitieniveau 2 betreft de aanzet tot een gasloos systeem  
• Ambitieniveau 3 betreft een systeem dat energieneutraal is en dus volledig gasloos. 

 
De ambitieniveaus zijn verkend om de omvang van de benodigde installaties vast te stellen. Met 

ambitieniveau 1 zijn de aanpassingen toekomstbestendig voor duurzame warmteopwekking. Met 

ambitieniveau 2 en 3 kan het kerkgebouw op den duur volledig gasloos worden vanuit een 
energiegebouw in de buurt. Dit is niet op korte termijn te realiseren. De mate van het bereiken van 

energieneutraliteit is afhankelijk van het beschikbaar krijgen van 400 m2 dakoppervlak in de 
omgeving en de financieringsconstructies. Hierdoor zou een volledige compensatie van de elektriciteit 

door zonnepanelen ontstaan, zodat een energieneutraal kerkgebouw kan worden gerealiseerd. Als de 

bouwkundige schil extra wordt geïsoleerd, is er minder zonne-energie nodig om de verliezen te 
compenseren. Investeren in zonnepanelen is kosteneffectiever dan het verbeteren van de 

gebouwschil. 

5.3.5 Klimaatadvies  
Geadviseerd wordt om te kiezen voor ambitieniveau 2, omdat daarmee het comfort wordt verbeterd 

en het ontwerp toekomstbestendig kan worden gemaakt. Als de huidige ketels vervangen worden 
wanneer ze versleten zijn, dan kunnen investeringen enigszins gespreid worden over de komende 

periode en gedurende die periode kan worden onderzocht wanneer een bivalent systeem met 

aardwarmtepomp haalbaar wordt. Daarmee worden de energiekosten verlaagd en worden de 
bewezen verduurzamingskansen binnen de levensduur van de installaties terugverdiend. De 

verbeteringen van ambitieniveau 2, met name de verbeteringen van de vloerverwarming en de 
warmeluchtcirculatie, voldoen aan de wens om het merkbare klimaat te verbeteren. Binnen de 

restricties van de normen voor historische kerkinterieurs is de belevingstemperatuur die ligt tussen de 

15C en 18C daarbij bepalend. 

5.4 Akoestiek en muziek  

De verwachting is dat de klank van de ruimte onveranderd blijft, omdat er geen fundamentele 

akoestische eigenschappen van de ruimte gewijzigd worden, behalve vervanging van de houten vloer. 
Ter controle van de akoestische kwaliteiten kan er in de volgende fase van de uitvoering een meting 

gedaan worden, waarbij de akoestische eigenschappen worden gemeten en beschreven. Het orgel 
behoudt onveranderd klank, licht en kleur. Omdat het koor ook geschikt gemaakt wordt voor kleinere 

vieringen is het wenselijk hiervoor een instrument aan te schaffen. Hierbij heeft de Klankbordgroep de 

voorkeur voor een piano. 
 

5.5 Beeld- en geluidsinstallatie 

De vernieuwing van de geluidsinstallatie heeft tot gevolg dat de spraak in de kerk en in het koor veel 

beter te verstaan is. De ontwikkeling van de techniek maakt op dat punt veel mogelijk.  
Een moderne (kerk)geluidsinstallatie maakt gebruik van een flexibel programmeerbare audio DSP 
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(digitale signaal processor) met een digitale audio mixer zonder bedieningsknoppen. De apparatuur 

komt in de kast in de consistorie. De bediening vindt plaats via een touchscreen maar kan ook 

draadloos via een tablet of pc bediend worden. Daarvoor komen dan ook Wi-Fi verbindingen 
beschikbaar. Het geluidsysteem wordt gescheiden zodat in het koor en de kerkzaal los van elkaar en 

gezamenlijk muziek en spraak weergegeven kan worden. De bestaande luidsprekers worden 
verwijderd en acht digitaal gerichte luidsprekers worden geplaatst. In het podium wordt een 

subwoofer opgenomen voor een kwalitatieve muziekweergave. Op de kansel en lezenaar komen vaste 

kleine microfoons maar ook komen er twee loopmicrofoons beschikbaar. In het plan worden met 
camera’s beelden opgenomen. Op de wanden naast het koorhek worden twee grote LED-

beeldschermen geplaatst en elders twee kleinere schermen zodat vanuit het hele schip de beelden 
daarop te zien zijn. Een verbinding met internet zorgt voor mogelijkheden om vieringen thuis en 

elders te volgen met beeld en geluid. De ringleiding wordt geïntegreerd in het systeem.   
 

5.6  De verlichting  

Door de verlichting aan te passen wordt het licht in de kerk overdag en ’s avonds sfeervoller en de 

zichtbaarheid van het gebouw wordt vergroot. Het binnenvallende zonlicht kan in balans gehouden 

worden door een vakkundige toepassing van de verlichting. Het gaat erom dat de ruimte goed verlicht 
is. Met LED-verlichting zijn veel mogelijkheden voorhanden. Zo kan het licht vanuit de hoogte gericht 

worden op het midden van de ruimte zodat daar een egaal lichtbeeld ontstaat. Met lichtstrips in de 
gewelven kunnen deze zacht worden aangelicht. Met richtbare spots kan de aandacht gevestigd 

worden op het podium en het midden van het koor. Door ervoor te zorgen dat er geen rechtstreeks 
licht gericht is op de wanden ontstaat rust in de kerk, wat invloed heeft op een ingetogen sfeer. Dit 

houdt wel in dat de wandarmaturen worden verwijderd. De te dimmen kroonluchters zijn een sieraad 

in de kerk en blijven natuurlijk als zodanig in gebruik. Door over te stappen op voornamelijk LED-
verlichting kan het energieverbruik worden teruggebracht. 

 

5.7 De bouwkundige verbeteringen 

De houten vloeren zijn versleten en ongelijk en derhalve aan vervanging toe. Nieuwe efficiënte 
vloerverwarming kan hier worden geïnstalleerd, zodat ook de vloerafwerking kan worden aangepast. 

Het plan voorziet in een duurzame PVC vloerafwerking die qua kleur past bij de hardstenen vloeren 

rondom, zodat het kleurcontrast minimaal is. Rondom de kansel wordt een nieuw (vast) podium  
gemaakt op dezelfde hoogte als de vloer in het koor. De doorgang naar het koor wordt zo open 

mogelijk, daarvoor komt aan de rechterzijde een brede hellingbaan. Het podium wordt zó 
geconstrueerd dat het contactgeluid gedempt wordt, daarom is het ook afgewerkt met 

vloerbedekking. Het podium wordt goed aangelicht zodat de voorganger, eventuele muzikanten en 
anderen goed in het licht komen te staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

6. Investeringen – globale raming van kosten 
 

6.1 Globale kostenraming 

De in dit hoofdstuk gepresenteerde cijfers geven een globale raming weer van de diverse 
kostenposten op basis van indicaties van externe deskundigen en leveranciers.  

Wanneer het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad besluiten tot uitvoering van (delen van) 

de plannen, zullen deze ramingen nog een keer kritisch tegen het licht moeten worden gehouden. 
Scherp inkopen en prijsbewust onderhandelen zijn onlosmakelijk aan die volgende fase verbonden. 

 

6.2 Nut en noodzaak 

De in dit rapport voorgestelde aanpassingen en verbeteringen van de inrichting van de Dorpskerk 
vormen een investering in de toekomst van de protestantse gemeente te Abcoude en de betekenis 

van de kerk in de lokale gemeenschap. Die investering is op te delen in uitgaven voor groot 
onderhoud en vervanging van zaken die daar zo langzamerhand echt aan toe zijn; aan de andere kant 

uitgaven voor vernieuwing die voortkomt uit de toekomstvisie van onze gemeente. Het geheel 

combineert goed huismeesterschap met oog voor verbetering en verandering, waar zowel de huidige 
als de volgende generatie kerkgangers en gebruikers bij gebaat zijn.  

6.3  Uitwerking in onderdelen 

 
De Klankbordgroep onderscheidt een vijftal pakketten voor de mogelijke uitvoering van de 

verschillende plannen uit dit rapport. De pakketten kunnen in verschillende fases worden uitgevoerd.  

Pakket 1 is noodzakelijk onderhoud en zal in ieder geval uitgevoerd moeten worden. De verbetering 

van de verlichting is tevens een besparing op de energiekosten, omdat gebruik wordt gemaakt van 

zuinige LED-verlichting. De uitvoering is wel afhankelijk van de keuze van de pakketten 2 en 3. 

Pakket 2 biedt een open schip met een mooie zichtlijn vanuit de entree aan de westzijde (toren). Ook 

wordt er aandacht besteed aan ontmoetingsruimte in de zijbeuken. Een permanent en open podium 

biedt meer mogelijkheden voor de zondagse viering, maar ook voor gebruik van de kerk door derden. 

Pakket 3 biedt de mogelijkheid de zondagse dienst in een intiemere ruimte te vieren. Deze ruimte 

biedt plaats aan 60 à 80 personen. 

Pakket 4 verbetert de audiovisuele hulpmiddelen en opent de mogelijkheid om de kerkdienst met 

zowel beeld als geluid via internet te volgen. Let wel: dit is een aanvulling op pakket 2 en 3. Wordt 
niet voor beide pakketten, maar voor een van de twee pakketten gekozen, dan zal dit bedrag wat 

lager uitvallen. 

Pakket 5 opent de deuren naar het dorp en biedt tevens een betere vluchtweg. 

Aan de globaal weergegeven ramingen liggen gedetailleerde berekeningen ten grondslag, die apart 

gedeeld zullen worden met (vertegenwoordigers van) het College van Kerkrentmeesters en de 

Kerkenraad.  
 

Voor definitieve besluitvorming moeten de besparingen (door lager energiegebruik) en de positieve 
effecten op de opbrengsten door verhuur aan derden nog worden doorgerekend.  

 
Tenslotte verdient het aanbeveling om de mogelijkheid naar het verkrijgen van subsidies te 

verkennen, evenals de inzet van fondsenwerving bij particulieren en maatschappelijk betrokken 

bedrijven.  
 

De finale afweging om een dergelijke investering te doen, is uiteraard aan College en Kerkenraad. De 
Klankbordgroep zou zich daarbij kunnen voorstellen dat College en Kerkenraad in overweging nemen 
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om naast reeds getroffen voorzieningen voor groot onderhoud ook een deel van de vruchten in te 

zetten, die in de loop der jaren zijn voortgekomen uit het zorgvuldig beheren van de opbrengst van de 

verkoop van het Gereformeerd Centrum aan het begin van deze eeuw. Daarmee krijgt de inzet van 
een vorige generatie een nog meer duurzame betekenis voor de komende generatie. 

 
 

6.4 Overzicht Ambitie herinrichting  
 

In het navolgende is een voorlopige begroting weergegeven van de kosten die rechtstreeks 

samenhangen met herinrichting van de Dorpskerk.   
 

 
 

6.5 Overzicht periodiek onderhoud  

Tijdens het traject voor de herinrichting is het de klankbordgroep duidelijk geworden dat er in de 
komende jaren het nodige aan periodiek onderhoud in de Dorpskerk aan de orde is. Bij de uitvoering 

van de plannen voor de herinrichting is het verstandig deze beide sporen (herinrichting en periodiek 

onderhoud) zo mogelijk te integreren. 
 

    

1 Verwarming en 
verlichting  

Vervanging ketels (wanneer noodzakelijk), 
warmeluchtventilatoren, nieuwe regelapparatuur  

bivalent systeem (bodemwarmte),  vloerverwarming   

277.000 

    

2. Beeld en geluid Nieuwe geluidsinstallatie 26.000 

3. Herinrichting Schip Nieuw meubilair, historisch meubilair, vloeren en diverse 
reparaties 

113.000 

4. Herinrichting Koor en 

Grafkapel 

Restauratie vloeren en hek, verbeteren vloer  14.000 

    

 Totaal Periodiek onderhoud 430.000 

 

  

    

1 Verwarming & en 

verlichting  

Accentverlichting,  

ruimtelijk licht 36.000 

    

2. Beeld en geluid Beeldschermen, 

Wi-Fi 16.000 

3. Herinrichting Schip Permanent podium, toneelverlichting, doophek verplaatsen 
herenbanken verplaatsen, nieuwe koffiehoek, 

herdenkingshoek 90.000 

4. Herinrichting Koor 

en Grafkapel 

Nieuw meubilair  

18.000 

5. Open deuren Zuidingang en tochtsluis PM 

    

 Totaal Ambitie herinrichting      160.000 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

 
De Klankbordgroep heeft samen met Pim van Dijk gewerkt aan de opdracht die door de Kerkenraad 

geformuleerd is. Meedenken en meehelpen aan een blijvende toekomst voor de Dorpskerk in ons dorp 
beroerde ons misschien wel dieper dan we aanvankelijk konden inschatten. De kerk is ons allen zeer 

dierbaar. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de volgende generaties.   
 

Terugkijkend op de opdracht en de uitgewerkte plannen ontstaat het volgende beeld: 

Vernieuwing met behoud 
historisch karakter 

 

 
Een belangrijke opgave was, conform het beleidsplan, een balans te 
vinden tussen vernieuwing en behouden van het prachtige historische 

karakter. Door vooral te kiezen voor herschikking ten aanzien van de 
ruimtes, is er veel ruimte ontstaan voor het opnieuw gebruiken van de 
waardevolle onderdelen van de kerk. Het koorhek, de herenbanken, ze 
komen allemaal (soms op een andere plek) terug in de kerk. Wel wordt 
voorgesteld afscheid te nemen van de bestaande stoelen.  

Optimaliseren van het ruimtelijk 
gebruik 

 
Met de voorgestelde plannen wordt een grotere variatie aan gebruik 
gefaciliteerd. Kerkdiensten (groot en klein, bijvoorbeeld door gebruik van 
het koor), maar ook maatschappelijke activiteiten. Met de plannen wordt 
de flexibiliteit naar onze mening vergroot. 

Ruimte voor nieuwe elementen 
 
De inrichting is zodanig vormgegeven dat er ruimte is ontstaan voor een 
aantal nieuwe elementen zoals een herdenkingsplek en koffiehoek. 

Verbeteren van het klimaat in de 
kerk 

 

 
Een veel gehoorde klacht is dat het in de kerk te vaak niet behaaglijk is. 

Zeker in de wintermaanden is het bij de muren vaak kil. Met de 
voorgestelde plannen wordt e.e.a. sterk verbeterd door gebruik te maken 
van nieuwe technieken en ontwikkelingen. 

Verbeteren geluid en beeld 
 
De plannen voorzien in de noodzakelijke verbetering van geluid. Ook 
wordt de mogelijkheid geboden om beter gebruik te maken van beelden 
en moderne communicatiemiddelen. 

Verduurzamen van de kerk 
 
Door het gebruik van nieuwe installatie voor de verwarming zal het 
energiegebruik aanzienlijk kunnen dalen. Ook zal nieuwe LED-verlichting  
hier aan kunnen bijdragen. De eventuele wens om meer energieneutraal 
te worden is nog niet ingevuld. De huidige technieken voor 
energiewinning (zonnepanelen, aardwarmte) verhouden zich nog niet 
goed met het historisch karakter van de kerk of zijn nog onvoldoende 
uitontwikkeld. Wel wordt de voorgestelde vernieuwing zo uitgevoerd dat 
daar in de verdere toekomst op aangesloten kan worden.  

Voldoen aan 
arbeidsomstandigheden 

 

 
De huidige installaties, met name de verwarming, voldoen niet meer aan 
de wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dit wordt met 
de voorgestelde plannen opgelost. Ook zal de benodigde arbeid door 
medewerkers en vrijwilligers overzichtelijker kunnen worden (denk aan 
stapelbare stoelen, podium). 

Verhogen verhuurbaarheid 

 

 
De plannen zijn zodanig gemaakt dat de kerk gemakkelijker verhuurd kan 
worden, met betere voorzieningen en minder arbeidsintensief. Of en in 
welke mate dit gebeurt (welke activiteiten wel of niet) is afhankelijk van 
de besluitvorming in de Kerkenraad / College van Kerkrentmeesters. 

Verlagen beheerkosten  
Door te kiezen voor betere en eigentijdse installaties zullen de 
beheerkosten in de toekomst verlaagd kunnen worden.  

 

Samenvattend is de Klankbordgroep van mening dat met de voorgestelde plannen invulling gegeven 
wordt aan de ambities van de Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters. Er is echter ook een 
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“maar”.  Met de plannen is veel geld gemoeid. De voorlopige raming gaat uit van 160.000 euro die we  

kunnen koppelen aan de herinrichtingsplannen. Maar daarnaast zal het ook noodzakelijk blijken om 

periodiek onderhoud uit te voeren. Dat is niet vreemd, dat is een gegeven bij een levend gebouwd 
zoals onze Dorpskerk. Dat werk wordt geraamd (als je alles uitvoert) op 430.000 euro.  

 

7.2 Aanbevelingen 

Met het indienden van het voorliggende plan zijn de opgedragen werkzaamheden van de 
Klankbordgroep afgerond. De verantwoordelijkheden voor het vervolg liggen in eerste instantie bij het 

College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad. De Klankbordgroep heeft haar werkzaamheden als 
spannend en verantwoordelijk ervaren, maar het gaf ook energie om te werken aan de toekomst van 

de kerk die ons allen dierbaar is.  De groep kijkt met voldoening terug op haar werkzaamheden. 

Mocht het College of Kerkenraad voor het vervolg van het proces een beroep willen doen op de 
Klankbordgroep dan wel op enkele leden hiervan, dan staat zij daar voor open.  

 

7.3 Concrete adviezen voor het vervolg: 

• De Klankbordgroep heeft ervaren hoe belangrijk het is om de communicatie over en weer met de 
gehele gemeente goed in te vullen. Daarom adviseert zij aan College en Kerkenraad om in het 

besluitvormingsproces een gemeenteavond  te beleggen. De Klankbordgroep draagt hieraan 
graag bij. 

 

• Na besluitvorming in de Kerkenraad is het wenselijk om een klein coördinerend team 
(“uitvoeringsteam”) verantwoordelijk te maken voor de realisatie (in opdracht van het College 

van Kerkrentmeesters). Dit “uitvoeringsteam” draagt zorg voor: 
o Vergunningen (o.a. gemeente Ronde Venen en RCE) 

o Opdrachtverlening en of aanbesteding. 

o Financiën 
o Waarborgen samenhang tussen de werkzaamheden 

o Communicatie. 
 

• Nadere uitwerking van opgaven met (ook andere) gemeenteleden. Het is belangrijk dat 

de vernieuwde kerk van iedereen is en blijft. Hoewel de klankbordgroep graag haar ervaringen wil 
inzetten, lijkt het ons wenselijk om voor deelopgaven (denk bijvoorbeeld aan de keuze voor de 

stoelen, de inrichting van de herdenkingshoek, de definitieve keuze ten aanzien van verwarming 
en klimaat, de koffiehoek) ook andere gemeenteleden te betrekken. Denk hierbij aan de keuze 

voor de stoelen, de inrichting van de herdenkingshoek, de koffiehoek en de definitieve keuze ten 
aanzien van verwarming en klimaat. De Klankbordgroep heeft een grote betrokkenheid en 

deskundigheid van vele gemeenteleden ervaren; het zou zonde zijn dit niet te benutten. 

 
• Laat ook het vervolgproces extern en professioneel begeleiden. Het werken met externe 

deskundigheden heeft nadrukkelijk bijgedragen aan de kwaliteit en de objectiviteit van de 
voorstellen. Het is van belang dit ook in de realisatiefase te waarborgen. 
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