
 

 

Licht dat wil ingaan   
tegen donkere nachten 
tegen duistere machten. 
De morgen breekt aan. 
 
Toen de zon aan de slag kon 
ging het donker verdwijnen 
mocht de aarde verschijnen. 
Dat begon met de zon. 
 
Karel Eykman 
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1. Inleiding 
In april 2022 werd een aantal mensen door de kerkenraad van Vredenoord 
gevraagd voor de werkgroep herinrichting kerkzaal Opstandingskerk. In deze 
eindrapportage doen wij verslag van onze werkwijze, de ontwikkelingen in het 
proces, de kostenindicatie van twee opties tot herinrichting en ten slotte geven 
we een aantal conclusies en aanbevelingen. Wij hopen dat op grond van deze 
rapportage de kerkenraad Vredenoord een besluit kan nemen op welke wijze 
de herinrichting verder uitgevoerd kan worden. 
 
2. Taakomschrijving en samenstelling werkgroep  
Een plan maken voor het herinrichten van de kerkzaal van de Opstandingskerk 
zodat die voelt als een nieuwe ‘plek van samen’ voor alle gemeenteleden als we 
vanaf 2023 de gewone zondagochtenddiensten van Vredenoord houden in de 
Opstandingskerk. 
Uitgangspunten hierbij: 
- respect voor de historie in de Opstandingskerk en voor het verlies van de 
   Adventskerk als vierplek voor de zondagmorgen; 
- de inrichting past bij het profiel en de activiteiten van Vredenoord; 
- duurzaamheid is belangrijk. 
De werkgroep bestaat uit een gevarieerde groep kerkleden uit Noord én Oost 
en van verschillende leeftijden. Daaromheen is een tweede ring gevormd van 
mensen die ambtshalve zijn betrokken. Zij hebben gevraagd en ongevraagd 
advies gegeven. Voor de samenstelling zie bijlage 1. 
3. Werkwijze 
In kleine groepjes zijn eerst in de kerkzaal een aantal brainstormsessies 
gehouden waarbij de centrale vraag was: ‘Wat vind je niet goed/mooi in deze 
ruimte, wat vind je wel goed en mooi in deze ruimte? Laat je gedachten, ideeën, 
ergernissen, dromen etc. de vrije loop over alles…..’ 
Vervolgens bespraken we de resultaten van de brainstormsessies met elkaar. 
Tevens spraken we over de functie en uitstraling die de zaal en de 
Opstandingskerk in de wijk zou moeten hebben. In de zomer van 2022 voerden 
we gesprekken met de mensen van de tweede ring en andere betrokkenen en 
zijn plannen en ideeën verder ontwikkeld.  
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Hoewel in onze opdracht staat dat we ons vooral moeten richten op de  
herinrichting van de kerkzaal, is het denken hierover niet los te zien van de 
functie, de plaats en de uitstraling van de Opstandingskerk in de wijk.  
 
Wij namen als uitgangspunt dat we de Opstandingskerk zien als: 
* een vier- en ontmoetingsplek voor kerkleden, maar ook open voor mensen in  
  de wijk; 
* met ruimte/mogelijkheid om stilte te ervaren; 
* de activiteiten in de grote zaal hoeven niet per se religieus van aard te zijn, 
  maar moeten wel passen bij de aard en de uitstraling van het gebouw; 
* in de (andere) ruimtes van het gebouw zouden ook meer sociale functies 
  kunnen plaatsvinden (maaltijden, ontmoeting, inloop, boeken, tijdschriften); 
* de kerkzaal willen we graag als ‘heilige ruimte’ ervaren waar je op adem kunt 
  komen, waar je stilte kunt vinden en om soms even ‘uit de hectische wereld  
  kunnen stappen’, waar je een bepaalde sereniteit kunt voelen; 
* nu we als Oost en Noord samen daar gaan vieren, moet de zaal ook echt als 
  ‘nieuw’ ervaren worden…..een nieuwe aanblik dus! 
* de zaal (en de rest van het gebouw) is nu teveel een ‘allegaartje’. We zijn op 
  zoek naar een nieuwe en mooie uitstraling….. 
 
Tijdens de inventariserende gesprekken met diverse mensen zijn er veel 
mogelijkheden geopperd om de kerkzaal van de Opstandingskerk een mooier 
aanzien te geven. Uiteindelijk kwamen we tot drie opties om de kerkzaal een 
vernieuwde aanblik te geven. In elke optie was het liturgisch centrum op een 
andere plek in de zaal gesitueerd.    
In een tussenrapportage (d.d. 27-08-2022) presenteerden we onze 
uitgangspunten met een beschrijving van de drie verschillende opties aan de 
kerkenraad. In deze rapportage spraken wij onze voorkeur uit voor optie 1.  
Als reactie op de tussenrapportage kregen we te horen dat de genoemde 
uitgangspunten zijn bekrachtigd en dat ook de kerkenraad een voorkeur uitsprak 
voor onze voorkeursoptie 1.  
 
Het verzoek van de kerkenraad was vervolgens: 
– een midweekbrief opstellen; 
– de tweede ring inlichten; 
– welke ondersteuning is nodig bij de herinrichting (interieuradvies); 
– welke mogelijke crowdfunding is mogelijk voor ramen of kunstwerk; 
– kostenplaatje opstellen voor optie 1 (waarin het liturgisch centrum verplaatst 
   wordt naar de linkerhoek van de zaal) en optie 3 (waarin een kleiner podium 
   op de huidige plaats blijft). In dit eindrapport noemen we dat nu optie 2. 
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In oktober schreven we een stukje voor de Nieuwsbrief van de wijkgemeente en 
verstrekten we informatie tijdens de bijeenkomst na de kerkdienst op 16 oktober.  
 
De afgelopen maanden is er met veel mensen/bedrijven overlegd en advies 
ingewonnen over bovengenoemde zaken en de kosten die daarmee gepaard 
gaan. 
 
4. Twee opties voor herinrichting van de kerkzaal 
Voordat we de verschillende opties apart uitwerken, zijn hier eerst de 
actiepunten/wensen die voor beide opties gelden: 
 
– alle ‘rommel’ achter en rondom het orgel opruimen; 
– eenheid en rust in kerkzaal aanbrengen; 
– alle ‘overbodige’ spullen/schermen weg; 
– het huidige podium is aan vervanging toe, dus er is in beide gevallen een 
   nieuw podium nodig;  
– meubel voor bediening van alle apparatuur; 
– vervanging van huidige beamerapparatuur;  
– verbetering van de akoestiek; 
– sauzen van muren;  
– lakken of verwijderen van paarse raamlamellen van bovenramen; 
– paarse poten van het liturgisch centrum aanpassen aan nieuw  
   interieur;  
– nieuwe/andere lichte stoelen; 
– lichtplan (met gekleurd licht indien mogelijk);  
– doopvont met glazen schaal van gekleurd glas; 
– nieuwe plaats en inrichting van gedenkplek voor overleden gemeenteleden; 
– nieuw passend kunstwerk aan de muur (i.p.v. verschillende schilderijen her 
   en der aan de muren); 
– de antependia zijn aan vervanging toe. 

 
Optie 1  Liturgisch Centrum in linkerhoek van de kerkzaal (voor plattegrond 
zie bijlage 2) 
 
Het podium op huidige plek wordt afgebroken en een nieuw podium met het 
liturgisch centrum komt in de linkerhoek van de kerkzaal. 
In de gids ‘Herinrichting kerken’ wordt het oosten als oriëntatiepunt van kerken 
genoemd. ‘Al sinds vroegere tijden werden kerkgebouwen gebouwd op de as 
van west naar oost met oriëntatie op de zonsopgang. De richting waaruit met 
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elke volgende dageraad de toekomst begint’ 1 Voor de Opstandingskerk is dat 
de linkerhoek. Een rond podium in die hoek kan dan gezien worden als zon en 
de gangpaden en stoelen (in 2 of 3 nieuwe kleuren) als zonnestralen. Achter het 
liturgisch centrum vóór de hoek kan een rond scherm als afscheiding geplaatst 
worden. Vergelijkbaar met de afscheiding achter het liturgisch centrum in de 
PKN kerk in Oosterbeek. (zie fotobijlage 3). Volgens ingewonnen advies van de 
gemeente Assen zou de nooduitgang in deze hoek kunnen vervallen. In de 
uitbouw (of kleine kerkzaal) wordt een ronde (verplaatsbare) picknick-tafel met 
een boom geplaatst (zie foto boom uit Denemarken, bijlage 3). In de 3 grote 
ramen daarachter gekleurd glas in kleuren van de natuur.  
Aan de lange muur aan de voorzijde zou ook een mooi kunstwerk van glas 
geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld de glazen mensfiguren die Edith 
Benedictus heeft gemaakt, als verbeelding van de gemeente Vredenoord.  
(zie foto’s glaskunst van Edith Benedictus in de fotobijlage 3). 
De commissie vond unaniem de gedachte en het beeld van de opgaande zon 
passend en inspirerend bij de naam ‘Opstandingskerk’ om verder uit te werken. 

Optie 2 – Liturgisch Centrum (verkleind) op huidige plek (plattegrond bijlage 
2) 
 
Ook bij deze opstelling zouden we onze ideeën van de opgaande zon en de 
kleuren in natuurtinten in de zaal vast willen houden. Er komt dan een nieuw,  
kleiner, podium op de plek van het huidige podium maar meer naar het  midden 
van de lange muur. De stoelen komen daaromheen in bijna halve cirkels. De 
opgaande zon kan dan links in de hoek (=oostzijde) op een schilderij, 
bijvoorbeeld van Henk ter Horst, beeldend kunstenaar en tevens gemeentelid. 
Ook de ramen in de kleine kerkzaal kunnen hetzelfde worden als bij optie 1. De 
boom kan dit geval beter als wanddecoratie aan de muur geplaatst worden. 
Bevestiging aan de muur bespaart ruimte in de kleine kerkzaal die nodig kan 
zijn voor zitplaatsen. (zie voor een boom aan de muur bijvoorbeeld de foto in de 
fotobijlage 3)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  gids ‘Herinrichting kerken 2014’ Uitg. Helderblauw, Barneveld 
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5. Uitwerking van verschillende onderdelen 
 
5.1. Interieuradviezen 
– In oktober bracht Annemiek Plomp (AP-interieurarchitect in Assen)  een 
bezoek aan de Opstandingskerk. Zij ziet zeker mogelijkheden om te adviseren 
bij het mooier maken van de kerk en gaf ons diverse tips. Ze heeft een indicatie 
gegeven van de kosten haar werkzaamheden. Het maken van   bijvoorbeeld 
drie 3-D fotorealistische tekeningen van de verschillende opties voor de 
kerkzaal bedraagt ongeveer € 2000 (excl.21%). Omdat dat nog maar het begin 
van haar advieswerk zou zijn, hebben we haar gezegd dat er waarschijnlijk geen 
beroep op haar advieswerk kan worden gedaan vanwege financiële 
beperkingen. 

– In het overleg met de kerkrentmeesters Sjaak Goedvolk en Thijs Zwiers is 
gemeld dat de fa. Olijslager kleurenadviseurs in dienst heeft, die bij de Jozefkerk 
goed geadviseerd hebben. Bij het schilderen van de zaal kan daar te zijner tijd 
gebruik van gemaakt worden. Tevens is gaandeweg ook binnen de commissie 
steeds meer ‘deskundigheid’ ontwikkeld. 
 
– We nodigden glaskunstenaar Edith Benedictus uit voor overleg in de 
Opstandingskerk over mogelijke glaskunst van haar hand. Zij dacht creatief met 
ons mee en gaf tevens al enkele kleursuggesties voor de muren. 
 
– Bert Smit (gemeentelid/architect) plaatste schriftelijk kanttekeningen bij de 
tussenrapportage en gaf enkele adviezen. Door (corona)omstandigheden 
konden we niet mondeling met hem overleggen. Hij is bereid om -desgewenst- 
later mee te denken. 
 
– Op 17 januari volgde één van ons het Webinar Toekomstbestendige 
kerkinterieurs. Daarna hadden we telefonisch contact met één van de trainers 
Daphne van der Knijff-Looman (VDKL interieurachitectuur2). Zij is zeker bereid 
om adviezen te geven en wil daarvoor ook wel naar Assen komen voor 
bijvoorbeeld eenmalig 4-8 uur advies (kosten: € 80 per uur (excl.BTW). 
 
 

 
 
 

 
2 
  Zie www.vdkl.nl 
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5.2. Verplaatsen van het podium en liturgisch centrum 
Omdat het verplaatsen en het verkleinen van het huidige podium nogal wat 
consequenties met zich meebrengt voor de aanblik van de zaal en de opstelling 
van de stoelen, hebben we 2 x een proefopstelling gemaakt. 
 
Op 25 november verplaatsten we met een tamelijk groot aantal mensen de 
stoelen in de hoekopstelling (optie 1). Ook de cantorij oefende deze avond in 
deze opstelling. De meeste aanwezigen waren positief verrast door het effect, 
anderen waren minder enthousiast.  
De leden van de cantorij waren grotendeels positief, met name door het 
‘makkelijker zingen’. De cantor heeft echter vooral bezwaren tegen de 
hoekopstelling vanwege de grote afstand tussen orgel en cantorij/cantor en de 
gemeente die dan te veel tussen het orgel en de cantorij inzit.  
Het voordeel voor de voorganger bij deze opstelling is dat de toehoorders vóór 
de voorganger zitten en de voorganger niet zo in de breedte hoeft te spreken. 
Nadeel is dat de afstand tussen de achterste rij en de voorganger/spreker op 
het podium erg groot is. 
 
Op 6 januari maakten we de proefopstelling met een kleiner podium in het 
midden (optie 2). Deze opstelling is tijdens de kerkdienst op 9 januari zo blijven 
staan. Ook deze opstelling riep verschillende meningen op: passender bij de 
bouwrichting van de zaal, ronding voelt wel intiemer. Nadeel: de stoelen aan de 
uiterste zijkanten blijven leeg en de voorganger moet in de breedte spreken. 
Deze opstelling is minder verrassend en vernieuwend dan de opstelling bij optie 
1 (voor foto’s van beide opstellingen: fotobijlage 3). 
 
5.3. Nieuw podium en achterscherm 
Bij beide opties gaan we uit van een kleiner podium. Harry Oosting (bouwkundig 
gemeentelid) constateerde dat het huidige podium aan vervanging toe is en niet 
meer hergebruikt kan worden. De poten eronder zijn niet goed meer. De fa. 
Rotteveel (vast onderhoudsbedrijf van PKA) bracht onlangs offertes uit voor 
nieuwe podia bij de twee verschillende opties en voor een achterscherm bij optie 
1.  
De kosten voor optie 1 zijn: € 12.620; voor optie 2: € 13.425.  
 
De vloerbedekking van het huidige podium moet vervangen worden. Ook deze 
post hoort bij het reguliere onderhoudsplan van de Opstandingskerk. Of er 
harde of zachte vloerbedekking op aangebracht wordt, moet geadviseerd 
worden door een deskundige op akoestisch gebied. Voorlopig is de indicatie 
voor vloerbedekking op het podium: € 3000.  
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5.4. Schilderwerk 
Het schilderwerk van de grote zaal valt onder het reguliere onderhoudsplan en 
zal te zijner tijd uitgevoerd worden door de fa. Olijslager. De kosten zijn begroot 
op € 7500. 
 
5.5. Akoestisch advies 
Organist Wietse Meinardi en cantor Dick Dijk adviseren met klem om een 
eenmalig advies bij een akoestisch bureau aan te vragen. Dat is ook van belang 
bij de keuze van stoelen, of ze al of niet met stof bekleed moeten zijn; het 
schilderwerk en welke soort vloerbedekking op het podium. Ook de heer 
Tangerman (architect van de Opstandingskerk) adviseerde om, zeker als voor 
optie 1 gekozen zou worden, akoestisch advies te vragen. De muur naast de 
ingang van de zaal is destijds zo gemaakt ten behoeve van een goede akoestiek 
(verspringende stenen in reliëf). Er is een offerte aangevraagd bij het akoestisch 
bureau Jan Bril. 
Het bureau heeft een projectvoorstel gemaakt (bijlage 4). De kosten daarvoor 
zijn € 3450. (excl. BTW) 
De heer Meino Nijhoff uit Zwolle is deskundig op het gebied van akoestiek en 
kan ook benaderd worden om te adviseren. 
 
5.6. Video en Audio 
Bert de Vries (coördinator beamstreamteam) gaf al in een vroeg stadium aan 
dat er wensen zijn vanuit zijn team om e.e.a. op het gebied van geluid, licht, 
projectie en opnames te verbeteren. De beamers zijn zo oud (15 jr.) dat ze op 
korte termijn vervangen moeten worden.   
Op 9 november inventariseerde de fa. Backstage in de Opstandingskerk de 
vragen en opties. Zij maakten een offerte voor de twee verschillende 
opstellingen. Er is daarna overlegd wat in eigen beheer gedaan kan en wat door 
Backstage uitgevoerd moet worden. 
Bij optie 1 wordt er één groot projectiescherm boven het podium aangebracht 
en komt er een beamer aan het plafond. Als er gekozen wordt voor LCD 
schermen zijn er bij deze opstelling 3 schermen (à € 4000) nodig. Bij optie 2 
komen er twee LCD schermen aan weerszijden van het podium. 
Backstage adviseerde om optie 1 de huidige geluidsversterking te vervangen, 
mede i.v.m. bedieningsmogelijkheden. Bij optie 2 kan de huidige apparatuur 
gebruikt worden.  
Er moet bij beide opstellingen een meubel komen waarvandaan geluid, licht, 
opnames en beamer bediend worden, zodat ook de geluidsinstallatie niet meer 
vanuit de hal bediend wordt. 
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De bedragen van de fa. Backstage gecombineerd met de werkzaamheden in 
eigen beheer, komen totaal bij de hoekopstelling (optie 1) op ca. € 24.000 meer 
uit dan bij de middenopstelling (optie 2).  
 
Kosten bij optie 1: € 36.880 (met beamer, zonder LCD) 
Kosten bij optie 2: € 12.680 
Voor specificatie zie bijlage 5. 
Bij beide opties is er geen aanpassing van de ringleiding nodig. 
 
Tijdens het overleg met vertegenwoordiging van de Pinkstergemeente kwam ter 
sprake dat bij de hoekopstelling de boxen en versterkers van de 
Pinkstergemeente ook door Vredenoord gebruikt zouden kunnen worden. Dan 
hoeft er geen nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft te worden. De 
Pinkstergemeente zou daar erg bij mee zijn, want de boxen en versterkers 
kunnen dan vast aan een truss bevestigd worden, zodat zij veel minder tijd kwijt 
zijn bij het klaarmaken van de kerkzaal voor hun middagviering. 
Aan deze keuze zijn natuurlijk consequenties verbonden. Deze worden onder 
punt 8 verder toegelicht.  
Als er gebruik gemaakt zou worden van de geluidsinstallatie van de 
Pinkstergemeente zijn de kosten voor video en audio: 
bij optie 1: € 23.880; 
bij installatie en inregelen door de Pinkstergemeente: € 19.880 
bij optie 2: € 12.680 
 
5.7. Verlichting 
Ten aanzien van de verlichting is er verkennend overleg geweest met 
Backstage. De bollampen in de zaal zijn nog prima te gebruiken. Allemaal zijn 
ze inmiddels voorzien van ledlampen. Er zijn nieuwe spots nodig voor het 
uitlichten van de wand achter het podium en spots voor het aanlichten van het 
podium. Bij optie 1 kunnen de spots opgenomen worden in een truss, bij optie 
2 worden ze boven de vouwwand aangebracht. De schatting (we hebben nog 
geen offerte) is voor beide opties ongeveer € 3000.  
Verder kan overlegd worden met Harro de Does (gemeentelid en lid van 
beamstreamteam). 
 
5.8. Nooduitgangen 
Een medewerker van de afdeling Bouw en Wonen van de gemeente Assen 
inspecteerde op 14 december in de Opstandingskerk de aanwezige 
nooduitgangen. Daarbij constateerde deze dat de nooddeur in de oosthoek 
eventueel kan vervallen (inclusief de lamp met de aanduiding boven de deur). 
De brandveiligheidseis is dat iedereen in de kerkzaal binnen 30 meter een 
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nooddeur kan bereiken. Indien optie 1 doorgaat, moet het vervallen van de 
nooddeur aan de oostkant doorgegeven worden aan de gemeente Assen. Dan 
passen zij de tekening van de kerk daarop aan. Verder moeten dan de 
vluchtroutes in de kerk hierop aangepast worden. 
 
6. Meubilair 
 
6.1. Liturgisch meubilair 
Het huidige liturgische meubilair is nog prima te gebruiken. De commissie stelt 
wel voor de paarse poten in een kleur te veranderen, passend bij de komende 
nieuwe kleuren van het interieur. De huidige preekstoel vinden we op een kleiner 
podium niet meer passend en is bij de vormgeving van de huidige kerkdiensten 
ook niet meer nodig. De preekstoel zou wellicht vermaakt kunnen worden tot 
een lezenaar waar de bijbel op kan liggen, vergelijkbaar met de lezenaar in de 
Adventskerk. 
 
6.2. Stoelen 
De stoelen zijn, na 30 jaar, aan vervanging toe en passen qua kleur niet meer 
in onze zonsopkomst ideeën. We onderzochten verschillende alternatieven.  
We gaan in het onderstaande overzicht uit van 150 nieuwe/andere stoelen. Als 
er meer stoelen nodig zijn, kunnen de huidige stoelen die niet kapot zijn, als 
reserve gebruikt worden. 
 
– De commissie is eerst op zoek gegaan naar mogelijkheden in Assen voor 
renovatie van de bestaande stoelen. Dat bleek bij diverse sociale werkplaatsen 
om uiteenlopende redenen niet mogelijk. 
 
– De fa. Gispen in Veghel bracht een offerte uit voor renovatie van de bestaande 
stoelen. Voor 150 stoelen komt dat op € 176,85 per stoel. Totaal voor 150 
stoelen: € 26.527 (inclusief halen en brengen van de stoelen). Hoewel deze 
optie qua duurzaamheid natuurlijk heel goed zou zijn, lijkt ons dit financieel geen 
haalbare optie. 
 
– Nieuwe stoelen zijn voor de Jozefkerk aangeschaft bij de fa. Datas in 
Groningen. Per stoel zal dat ongeveer € 130 bedragen. Voor 150 stoelen komen 
we dan op een bedrag van € 19.500. 
 
– Inmiddels zijn we via Marktplaats ook op tweedehands stoelen gestuit en 
hebben we enkele bedrijven gevonden waar veel goede stoelen te koop zijn. 
Wij verwachten dat er voor € 50 per stoel goede alternatieven voor de huidige 
stoelen zijn. Dan komen we op het bedrag van 150 x € 50 =  € 7.500.  
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7. Kunst in de kerk 
 
7.1. Glaskunst van Edith Benedictus 
Op 31 oktober ontvingen we als commissie Edith Benedictus uit Appelscha. Ze 
vond onze gedachten en ideeën over de opkomende zon vanuit het oosten en 
de daaruit volgende plannen over de uitloop in ‘een tuin’ met de ramen in 
passende tinten inspirerend.    
Omdat Edith soms ook mensen mee laat denken/werken bij het maken van haar 
objecten, zou ze desgewenst ook kinderen kunnen betrekken bij het maken van 
een doopschaal. 
Edith Benedictus stuurde de volgende prijsindicaties: 
 
 Voor 3 ramen (128x128) 
 6 voorzetramen  

 
6 x € 1440 = € 8640 * 

Mensfiguren aan de voorwand € 2500 * 

Object bij gedenkhoek € 1000 * 

Doopschaal (met kinderen te maken) €  500 * 
 * prijzen zijn inclusief BTW 
 
7.2. Antependia 
De antependia die Joost de Gruiter (textielkunstenaar, gemeentelid) destijds 
voor de Opstandingskerk maakte, zijn door het veelvuldig gebruik aan de 
bovenzijde niet mooi meer. Reiniging (wassen of stomen) is helaas niet 
mogelijk. We zijn in overleg of de afbeeldingen aan de voorzijde, de labyrinthen 
aan de muur een plek kunnen krijgen.  
De antependia die niet meer op de preekstoel in de Adventskerk gebruikt 
worden, kunnen vermaakt worden voor gebruik in de Opstandingskerk. Dit is 
overlegd met de maaksters. Op zondag 8 januari zijn de antependia, als 
symbool van verbondenheid tussen de twee gebouwen uit de Adventskerk 
verhuisd naar de Opstandingskerk. In de Adventskerk blijft de bijbehorende 
smalle set beschikbaar voor de lezenaar. 
 
7.3.  Gedachtenishoek 
We overwegen om een boomstam+tak op een schraag met platte stenen en 
zand te leggen. Voor elk gemeentelid die overleden is, kan een steen met naam 
in het zand gelegd worden. We denken dat de natuurwerkplaats in Anderen 
(Vanboeijen) benaderd kan worden om dit te maken. Op de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar krijgt de familie de steen mee naar huis. Stenen kosten 
maximaal € 20 per jaar. Glaskunst kán erbij, maar is geen harde wens. Bij optie 
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1 kan de gedachtenishoek links in de hoek tegenover het podium, naast de 
ingang geplaatst worden. Bij optie 2 kan de gedachtenishoek links (bij huidige 
nooddeur) of rechts (bij drie kleine raampjes) in de hoek. Het is de bedoeling 
dat de boomtak afgestemd wordt op en past bij de boom die in de kleine kerkzaal 
geplaatst wordt. Een plek waar mensen bij de kerkdienst kaarsjes aan kunnen 
steken, moet niet al te veel in ieders zicht liggen. De huidige plek -bij de 
paaskaars voor het oog van alle gemeenteleden- werkt belemmerend.   
 
7.4. Boom en picknicktafel in kleine kerkzaal 
Bij de opstelling van optie 1 blijft er in de kleine kerkzaal een tamelijk grote lege 
ruimte waar we een verplaatsbare (niet-levende) boom met een ronde 
picknicktafel willen plaatsen. Met de gekleurde ramen erachter zien we dat voor 
ons als een soort paradijstuin. Als inspiratie kwam één van ons een mooie boom 
tegen in een kerk in Denemarken. (zie fotobijlage) 
Het idee van de tuin sluit ook mooi aan bij de stad van vrede die de kinderen in 
de Paastijd (2022) maakten. ‘Op paasmorgen ontdekten dat we in die stad een 
park, of een gemeenschapstuin nodig hebben. Een plek waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten, waar kinderen kunnen spelen, waar ouderen op een bankje 
kunnen zitten, waar gepicknickt kan worden. De eerste beginselen  van die tuin 
zijn op Paasmorgen gemaakt door de kinderen. Met de uitnodiging en de 
uitdaging om in de Paastijd samen te werken aan de gemeenschapstuin, en aan 
ons gemeenschappelijk huis. Dat kan in het klein, door te gaan bouwen aan 
Vredenoord (er is genoeg te doen!) en in het groot door zorg te dragen voor de 
aarde (werken aan duurzaamheid, werken aan vrede).3 De tuin binnen in de 
kerkzaal zou dan mooi kunnen aansluiten bij een vernieuwde tuin buiten. 
Als gekozen wordt voor de middenopstelling blijft er minder ruimte over in de 
kleine kerkzaal. We denken dan aan een boom als wanddecoratie. Hiervan 
zagen we een voorbeeld op Marktplaats (zie fotobijlage). Deze ideeën kunnen 
verder uitgewerkt worden in overleg met de natuurwerkplaats Anderen, in 
samenhang met de boomstam in de gedachtenishoek.  
 
7.5. Overige kunst 
Zoals eerder vermeld streven we ernaar een zekere eenheid, rust en sereniteit 
in de kerkzaal aan te brengen. Wij denken dat wisselende exposities in de 
kerkzaal daar afbreuk aan doen. De hierboven genoemde kunstobjecten, 
passend bij de uitstraling en de sfeer van de zaal, kunnen een vaste plaats 
krijgen. Overige kunst zou wellicht passen in de bijzalen van de 
Opstandingskerk.  
 

 
3  In: Kerkblad, april 2022 
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7.6 Stilteruimte 
De gehele kerkzaal willen we graag als ‘heilige ruimte’ ervaren waar je op adem 
kunt komen en waar je stilte kunt vinden. Soms heb je behoefte om even ‘uit de 
hectische wereld te stappen’. In de zaal kun je een bepaalde sereniteit ervaren. 
De één zal daarvoor bij de boom en de gekleurde ramen gaan zitten, een ander 
misschien liever in de gedachtenishoek. Een aparte stilteruimte is volgens de 
commissie niet nodig.  
 
8. Overleg en afspraken Pinkstergemeente 
Vanuit de Pinkstergemeente (huurders van de Opstandingskerk) zijn 3 personen 
afgevaardigd om te overleggen over de herinrichting van de kerkzaal: Dineke 
Arends (diaken samenkomsten), Ben Sieberichs (geluidstechnicus) en Anke 
Bakker (penningmeester/koster). Ook met Rik van Boven (voorganger) is 
overleg geweest.  
 
Een belangrijk punt voor de Pinkstergemeente is dat de tijd (3-4 uur voor op- en 
afbouwen) die ze nu elke zondag nodig hebben om de zaal te gebruiken voor 
hun viering, drastisch verkort wordt. Zij hebben een voorkeur voor de 
hoekopstelling. Als daarvoor gekozen wordt, zou hun geluidsapparatuur (ter 
waarde van € 60.000) gezamenlijk gebruikt kunnen worden (zie 5.6). 
Het samen gebruik maken van installaties heeft consequenties die tamelijk 
verstrekkend zijn. De Pinkstergemeente is huurder en wat zijn de gevolgen als 
-om welke reden dan ook- het huurcontract beëindigd zou worden? Dit is een 
punt dat op een ander niveau besproken moet worden. 
Hoe duurzaam kan/wil je een relatie aangaan? Je zou veel verder kunnen gaan 
in de samenwerking door ook in activiteiten samen te gaan werken. Als 
voorbeelden worden genoemd kinderkerstfeesten, maaltijden, ouderen-
middagen. Maar dat vraagt ook een inhoudelijke afstemming. Op 
bestuursniveau moet dat verder besproken worden. De Pinkstergemeente staat 
niet onwelwillend tegenover een langdurige samenwerking.  
Bij een gezamenlijk gebruik van de installaties zou er ook een nieuw 
samenwerkingscontract met bepaalde afspraken en condities gemaakt moeten 
worden. 
Als gekozen wordt voor de middenopstelling zijn voor Pinkstergemeente de 
volgende punten van belang:  
– Aanzienlijke vermindering van ombouwtijd bewerkstelligen door: 
* aansluitpunten bij en in podium (rekening mee houden bij de bouw); 
* mobiel mengpaneel in de kleine kerkzaal; 
* speakers ophangen (zo esthetisch mogelijk aan een truss);  
* verlichting/aanlichting vast ophangen; 
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* bekabeling in overleg dusdanig maken dat het niet zoveel tijd kost bij  
  ombouw. 
De Pinkstergemeente gaat in juni bekijken of er voldoende toekomstperspectief 
is qua op- en afbouwtijd. Eind april is er een gemeentevergadering, waarin ze 
dit zullen voorbespreken. In juni wordt het besluit genomen of en hoe ze al dan 
niet het huurcontract gaan verlengen. 
 
9. Kostenindicaties 
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Kostenindicatie optie 1 en 2 vergeleken4: 
 

 
4. Hierbij zijn de kosten voor groot onderhoud (schilderwerk + vloerbedekking) en de reductie van 
kosten bij gebruik van audio-apparatuur van de Pinkstergemeente niet meegenomen.  
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10. Crowdfunding 
Wij hebben nog geen kant en klaar plan voor fondsenwerving gemaakt. Wij 
denken dat er zeker mogelijkheden zijn om voor mooie kunst enige acties in 
Assen vanuit Vredenoord te organiseren. Hierbij denken we aan het organiseren 
van benefietconcerten en -maaltijden, boeken- en/of rommelmarkten. Ook zijn 
er mooie voorbeelden van kerken die ‘dienstenveilingen’ organiseren. (o.a. in 
Zwolle-Zuid en Bovensmilde). Er is op dat gebied vast ook veel talent in 
Vredenoord! Dergelijke acties kunnen binnen de wijkgemeente en de buurt ook 
heel verbindend, stimulerend en motiverend werken! 
We adviseren om hiervoor een speciale fondswervingscommissie te benoemen 
die het bedenken en het organiseren verder ter hand kan nemen. 
 
11. Aanbevelingen 
1. Zoals eerder aangegeven is het belangrijk dat de zaal en de rest van het 
gebouw ‘opgeschoond’ worden. In de kerkzaal dient achter en rondom het orgel 
opgeruimd te worden. Kabels e.d. moeten ook beter weggewerkt worden. 
In kasten in de bijruimtes en in de berging staat teveel (zoals kapotte stoelen in 
de garderobe). In de hal staan veel onsamenhangende meubels en materialen. 
In de binnentuin zou -in overleg met de tuinploeg- een opbergkast geplaatst 
kunnen worden om tuingereedschap op te bergen. Verder is nog niet duidelijk 
of het contract met de postkamer gecontinueerd wordt. Deze ruimte zou goed 
gebruikt kunnen worden als werk- en/of bergruimte. Dit alles om aan de wens 
van veel gemeenteleden tegemoet te komen: een mooie, rustgevende 
Opstandingskerk! 
 
2. De omgeving (tuin) zou bij het herinrichten van de Opstandingskerk 
meegenomen moeten worden. De tuinploeg wil graag meedenken hoe ze op 
dat gebied e.e.a. kunnen veranderen en verbeteren. Met name bij de keuze voor 
het thema van de opgaande zon en de kleuren van de natuur zou een tuin 
waarin bloemen bloeien en vruchten groeien erg goed passen. Ook de 
binnentuin zou daarin dan opgenomen kunnen worden. Wellicht dat extra 
gelden daarvoor ook via crowdfunding bij elkaar te brengen zijn (zie onder 
nr.10). 
 
3. In de tussenrapportage hadden we als commissie duidelijk voorkeur voor 
optie 1. Inmiddels zijn we, door de vele gesprekken met deskundigen en de 
proefopstellingen wel aan het twijfelen gebracht. Ook het oplopende 
kostenplaatje dat steeds duidelijker werd, bracht ons dichterbij optie 2. 
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Als voordelen van optie 1 zien wij: 
– een grote, vernieuwende verandering van de hele zaal; 
– we zijn dan letterlijk op het oosten, de zonsopgang gericht; 
– een creatieve, speelse, ‘andere’, verrassende uitstraling; 
– mooie verbeelding van de opkomende zon in de stralen die via de stoelen  
   uitlopen in de ‘tuin’ van de kleine kerkzaal; 
– minder ‘breed spreken’ voor voorgangers/sprekers op het podium; 
– grotere afstand orgel en kerkgangers; 
– de Pinkstergemeente heeft minder opbouw- en afbouwtijd nodig. 
 
Als nadelen van optie 1 zien wij: 
– één groot beamerscherm boven het podium; 
– óf extra kosten voor drie LCD schermen;    
– grote afstand tussen mensen op de achterste rij stoelen en de spreker/   
   voorganger op het podium; 
– aanzienlijk hogere kosten aanschaf audio-apparatuur; 
– gezamenlijk gebruik maken van apparatuur van een huurder lijkt ons geen 
   wenselijke situatie, mits de voorwaarden daarvoor duidelijk vastgesteld zijn; 
– bezwaren van de cantor: té grote afstand orgel en cantorij; 
– deze opstelling komt niet overeen met de oorspronkelijke bouwrichting van 
  de zaal; 
– enige ‘weerstand’ bij oudere kerkgangers die het vertrouwde moeten  
   loslaten; 
– de uiteindelijke kosten worden aanzienlijk hoger en dat vinden wij in deze tijd  
   niet verantwoord. 
 
Als voordelen van optie 2 zien wij: 
– de opstelling blijft zoals bij de oorspronkelijke bouw bedoeld is door de 
   architect en past beter bij de zaal; 
– afstand tussen cantorij en orgel is niet zo groot; 
– afstand tussen achterste rij en podium is minder groot dan bij optie 1; 
– stoelopstelling geeft meer verbondenheid en geborgenheid; 
– mooier om 2 LCD schermen te gaan gebruiken dan 1 centraal groot  
   beamerscherm; 
– voor veel ‘ouderen’ voelt deze opstelling vertrouwder;  
– kostenbesparing t.o.v. optie 1. (vooral beeld en geluid) 
 
Als nadelen van optie 2 zien wij: 
– minder verrassend en ‘nieuw’ dan de hoekopstelling en minder nadrukkelijk 
   gericht op het oosten, de zonsopkomst; 
– buitenste zijvakken worden minder gebruikt; 
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– voorganger of spreker moet erg ‘breed’ rondkijken; 
– kerkgangers dichterbij het ‘harde’ volume van het orgel; 
– verplaatsbaar meubel voor beeld en geluid in kleine kerkzaal (op verzoek  
   van de Pinkstergemeente); 
– meer opbouw- en afbreektijd nodig voor Pinkstergemeente. 
 
Dit alles overwegende en afwegende komen wij als commissie nu met een 
voorkeur voor optie 2, waarbij we de gedachte van de opkomende zon in het 
oosten en zijn uitstraling in de zaal graag verbeeld willen zien door een 
schilderij, natuurkleuren en -vormen. Door het ronder plaatsen van andere 
stoelen om een kleiner podium, de aanpassing van de kleuren en een aantal 
kunstobjecten hopen we dat het toch een vernieuwende aanblik van de zaal zal 
zijn.  
 
Voor welke optie ook gekozen wordt, wij hebben met veel genoegen -soms met 
enige moeite- aan onze opdracht gewerkt. Als er mensen gezocht worden bij 
het vervolg, bijvoorbeeld bij het verder nadenken over de inrichting van de zaal 
of bij crowdfunding, dan zijn sommigen van ons bereid om daarover mee te 
denken. 
 
Tot slot... 
hopen wij dat de kerkenraad en daarna de gemeenteleden van Vredenoord 
geïnspireerd en enthousiast zullen zijn door deze plannen en dat we er met 
elkaar iets moois van kunnen maken! We bedanken een ieder die geholpen 
heeft om deze eindrapportage samen te stellen. 
We wensen de kerkenraad veel wijsheid en creativiteit toe om de juiste 
beslissingen te nemen en we zijn benieuwd hoe we in de toekomst in een 
vernieuwde Opstandingskerk handen en voeten geven aan ‘Samen Geloven’.  
 
De commissie herinrichting kerkzaal Opstandingskerk: 
Irene Voorintholt,  
Hermanna Richters, 
Esmée Bosgraaf,  
Helène van Noord, 
Ineke Siekmans,  
Karin Bossema, 
Ina Nusselder (voorzitter)                 Assen, 13- 02-2023 
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Gebruikte bronnen 
– nota ‘Speelruimte gezocht. Protestantse visie op kerkgebouwen’ geschreven 
in opdracht van het moderamen van de generale synode van de Protestantse 
Kerk in Nederland, (2021) 
– gids ‘Herinrichting kerken 2014’ Uitg. Helderblauw, Barneveld 
– website: www. pimvandijkdesigns.nl 
– website: www.vdkl.nl, bureau voor interieurarchitectuur. 
– werkboek: Vol vertrouwen de kerk verbouwen, Daphne van der Knijff-Looman, 
2020 
 
Bijlage 1 
 
Samenstelling van de werkgroep en de tweede ring 
 
Irene Voorintholt          – oost 
Hermanna Richters   – oost (koster De Duif) 
Esmeé Bosgraaf       – noord 
Helène van Noord     – predikant ‘Vredenoord’ 
Ineke Siekmans           – noord 
Karin Bossema           – noord, kerkenraadslid 
Ina Nusselder (vz)      – noord (gepensioneerd geestelijk verzorger De Duif) 
Rianne Huizinga   – noord (tot 01-09-2022) 
 
Tweede ring 
Wietse Meinardi        – kerkmusicus, organist 
Dick Dijk                   – kwartiermaker, cantor 
Cissy van Zwieten    – gedachtenis-/stiltehoek 
Henk Vink                   – koster/coördinator Opstandingskerk 
Bert de Vries               – coördinator beamstreamteam 
Sjaak Goedvolk         – kerkrentmeester (contact Pinkstergemeente) 
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Bijlage 2 
 
Plattegrond optie 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plattegrond optie 2 
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Bijlage 3: Fotobijlage 
 
1. Glaskunst van Edith Benedictus 

 
 
 
 
 
       
            
 
 
 
 

onze veelkleurige gemeente                           gedachtenisboom met de namen van de                                                                                                                                                                      
                                                                         overledenen op losse blaadjes  (PKN kerk  
                                                                         Appelscha)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
            
 
 
 
doopvont kerk Appelscha 
 
 
 
 
 

ramen in glasatelier 
Appelscha, in ramen 
kunnen symbolen en  
afbeeldingen 
verwerkt worden. 
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2. Hoekopstelling liturgisch centrum in Vredebergkerk in Oosterbeek 
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3. Boom in de Domkerk Sint Olaf in Helsingor (Denemarken) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Boom als wanddecoratie 
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4. Proefopstelling optie 1 (25 november 2022): 
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5. Proefopstelling optie 2 (6 januari 2023) 
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Bijlage 4: Projectvoorstel akoestisch bureau J. Bril 
 
Doel van het onderzoek 
 
De Opstandingskerk wordt heringericht. Hierbij wordt onder andere de vloerafwerking, 
het schilderwerk, stoelen en dergelijke aangepast.  
 
In de toekomstige situatie moet de akoestiek (meer) geschikt worden gemaakt voor 
verschillende muziekvormen, waarbij tegelijkertijd een goede spraakverstaanbaarheid 
moet worden gerealiseerd.  
 
Dit vraagt een onderzoek naar de bouwkundige akoestiek en de geluidinstallatie, 
alsmede de onderlinge afstemming daarvan. Hierbij wordt indien gewenst tevens de 
mogelijkheid voor integrale en optimale versterkte muziekweergave voor combo’s en 
bands meegenomen. 
 
Het doel van het onderzoek is het optimaliseren van de bouwkundige akoestiek en de 
elektro-akoestiek op het gebruik van de kerk en het aangeven van de wijze waarop de 
gewenste akoestiek op praktische wijze kan worden gerealiseerd.  
 
Werkzaamheden 
Om een goede afstemming van de akoestiek in relatie tot de spraakverstaanbaarheid 
en muziek te realiseren, stellen wij de volgende werkzaamheden voor. 
 
Vastleggen van de uitgangspunten 
De wensen en uitgangspunten worden vastgelegd in een beknopt akoestisch 
Programma van Eisen. In het akoestisch Programma van Eisen worden de kwalitatieve 
wensen verwoord en deels omgezet in kwantitatieve richtlijnen.  
 
In een akoestisch onderzoek worden voor een goede beschrijving van de akoestiek 
onder andere de volgende aspecten beoordeeld en benoemd: 
 
- Een controle van de kerken op zichtlijnen, hinderlijke en nuttige reflecties, 
stralingsconcentraties, verdunningen, echo’s en flutterecho’s. 
- De zaalakoestische parameters nagalmtijd (T), Early Decay Time (EDT), de Bass 
Ratio (BR), Treble Ratio (TR), Luidheid (Gmid), Intimiteit (IDTG), alsmede de Clarity 
(C80), ruimtelijkheid (IACC) en de spraakverstaanbaarheid (STI). 
 
Tijdens een bezoek aan de kerk wordt de akoestiek gemeten conform de NEN-EN-ISO 
3382-1 en IEC 60682-16 zodat de huidige akoestiek is vastgelegd (0-situatie) en als 
basis dient voor de daaropvolgende berekeningen voor de geoptimaliseerde situatie. 
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Na de metingen kan ook met een vertegenwoordiging van de kerk een bespreking 
worden gehouden waarbij de uitgangspunten en alle relevante aspecten kunnen 
worden besproken en vastgelegd. 
 
Berekenen van de bouwkundige akoestiek  
De kerk wordt in een 3D akoestisch rekenmodel ingevoerd als hulpmiddel bij de 
advisering (EASE, ontwikkeld door Prof. Dr. Ing. Habil. W. Ahnert van ADA te Berlin en 
module AURA van Prof. Dr. M. Vorländer van TU Aachen). Vervolgens worden er 
berekeningen uitgevoerd ten aanzien van de bouwkundige akoestiek. Eventuele 
bouwkundige voorzieningen worden in de regel eerst gezocht in een andere 
materialisatie binnen de plannen. Bij voorzieningen of aanpassingsvoorstellen worden 
de akoestische randvoorwaarden van de materialen alsmede enige praktische 
voorbeelden van materiaalkeuzes benoemd. Op basis hiervan kunnen de te maken 
keuzes in onderlinge afstemming definitief worden gemaakt.  
 
Berekenen van de geluidinstallatie en streaming van beeld/geluid 
In het 3D akoestisch rekenmodel worden ook berekeningen uitgevoerd ten aanzien 
van de eigenschappen van de geluidinstallatie in relatie tot de bouwkundige akoestiek. 
De noodzakelijke eigenschappen van de geluidinstallatie worden verwoord in een 
elektro-akoestisch Programma van Eisen die nauw in verband staat met de gemeten 
en/of berekende bouwkundige zaalakoestiek. Tevens geven wij daarbij een praktische 
configuratie aan waarmee de spraakverstaanbaarheid aan de waarden conform het 
Programma van Eisen kan voldoen. Leveranciers kunnen vervolgens op basis van het 
elektro-akoestisch Programma van Eisen een configuratie aanbieden. Deze 
aanbiedingen worden door ons gecontroleerd aan het elektroakoestisch Programma 
van Eisen. 
 
Rapportage 
De werkzaamheden worden gerapporteerd in een praktisch rapport waarin de 
uitgangspunten, het akoestisch Programma van Eisen, de (bouwkundige) meet- en 
rekenresultaten, de voorzieningen en de elektroakoestische uitgangspunten voor de 
geluidinstallaties zijn opgenomen. De rapportage wordt digitaal verzonden. 
 
Optioneel kan de toekomstige akoestiek inclusief voorzieningen en 
spraakverstaanbaarheid ook worden beluisterd en vergeleken met de bestaande 
situatie, voordat de kerk wordt aangepast. De berekende akoestiek en het effect van 
de voorgestelde voorzieningen kan daarbij in ‘immersive sound’ worden beleefd in het 
Acoustic Experience Lab te Harderwijk. Hiermee kan de beleving van de toekomstige 
akoestiek met eigen oren worden meegewogen in de kosten/baten analyse en de 
verdere besluitvorming.  
 
De kosten 
De kosten, verbonden aan het uitvoeren van het volledige onderzoek zoals in het 
voorgaande is omschreven, zijn berekend op € 3.450,--.  
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De genoemde bedragen zijn inclusief nevenkosten als reis- en verblijfskosten, kosten 
van meet- en rekenapparatuur en repro. Deze kostenberekening is gebaseerd op 
eenmalige uitvoering per onderdeel.  
 
Natuurlijk worden de resultaten van het onderzoek toegelicht. Het rapport kan 
telefonisch, per mail of via videocall worden toegelicht. Indien de toekomstige 
akoestiek en het effect van de voorzieningen vooraf beluisterd moet worden kan de 
toelichting ook plaatsvinden in het Acoustic Experience Lab in Harderwijk. De 
meerkosten voor de auralisaties en deze sessie bedragen € 1.250,--.  
 
Als u graag wilt dat wij naar u toekomen om het rapport te bespreken of (voor 
bijvoorbeeld een gemeentevergadering) te presenteren, dan worden deze en andere 
aanvullende werkzaamheden verrekend op basis van € 160,-- per uur voor een expert 
€ 95,-- per uur voor projectingenieur en € 0,50 per kilometer. Mochten er aanvullende 
werkzaamheden van toepassing zijn, dan wordt dit altijd vooraf met u overlegd. 
 
De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Er wordt een factuur verzonden na het 
aanleveren van de rapportage.  
 
De voorwaarden 
Op deze opdracht is De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) van toepassing. DNR 2011 
is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en 
opdrachtgevers, ontwikkeld door de brancheorganisaties BNA en ONRI. Specifiek in 
deze offerte genoemde voorwaarden zijn aanvullend ten opzichte van DNR 2011.  
 
Referenties  
Uw adviseur is persoonlijk bij de akoestiek van meer dan 1.500 gebouwen in Europa 
betrokken geweest. Veel van deze gebouwen betreffen historische kerkgebouwen 
waar een renovatie, verbouwing, herinrichting of herbestemming is doorgevoerd. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn de Nieuwe Kerk in Delft, de Sint Jan in Gouda, de 
Noorder- en Westerkerk in Amsterdam, de Stefanuskerk in Beilen, de Laurenskerk in 
Rotterdam, de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem, de Sint-Janskathedraal te ’s-
Hertogenbosch, de Lebuinuskerk in Deventer, de Kiliansdom in Würzburg, de 
Augustinerkirche in Wien, de St.-Hedwigskathedrale in Berlin, de Liebfrauenkirche in 
Zürich, de Schlosskirche in Lutherstadt Wittenberg of de Kaiserdom St. Bartolomeüs 
in Frankfurt am Main. Enkele voorbeelden van nieuwbouwkerken zijn Het Kruispunt en 
de Ontmoetingskerk in Amersfoort, de GG in Nieuw-Beijerland, Ede en Opheusden of 
de PKN Fonteinkerk en Open Hof in Rotterdam. 
 
Op de website www.janbril.nl treft u enige referentieprojecten aan. Uiteraard is het 
mogelijk meerdere referenties aan te reiken.  
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Opdrachtbevestiging  
Als u akkoord gaat met onze aanbieding, ontvang ik graag een opdrachtbevestiging 
onder verwijzing naar deze offerte. U kunt deze uiteraard ook bij de meetafspraak 
meegeven. 
 
Planning 
In de regel kan de rapportage binnen 4 weken na de metingen worden afgerond. We 
stellen voor een planning in onderling overleg af te stemmen. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee een passend projectvoorstel te doen en zie uw reactie met 
belangstelling tegemoet  
 
Jan Bril 
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Bijlage 5: specificatie audio, video en verlichting 
 
Raming Opstandingskerk  optie 1 en 2 
  

Item Optie1 Optie2 opmerking 
Werkzaamheden in eigen 
beheer: 

      

Monitor voor videomixer 200 200 Nu tijdelijk oude tv 
Vaste ophanging camera 2 100 100   
Vaste ophanging 
ruimtemicrofoons 

80 80   

Verplaatsen audio uit hal 200 400 Bij optie 1 alleen slopen 
Meubel voor video en Audio 3500 3500 PM nog geen offerte 
Vervangen halogeen spots door 
LED 

400 400 Onderhoud/verduurzaming 

LCD schermen in eigen beheer 
incl ophanging 

  8000 Backstage 9000 excl 
voorbereiden 
werkzaamheden 

Totaal optie 2   12680   

        
Werkzaamheden Backstage:       
Audio installatie 19500   Excl voorbereidende wzh 

Excl microfoons enz 
Truss of ophangbuis 3000   PM nog geen offerte 
Beamer aan plafond en 
ophanging 

6400   Beamer achterin + 3000 

Project iescherm 1912 excl btw 2300   Elektrisch scherm  +3000 
Camera’s verplaatsen 1200   PM nog geen offerte 
Totaal optie 1 36880     

        
Verlichting. Achterwand en 
spots 

3000 3000 PM  Nog geen offerte 

 
Bert de Vries, coördinator beamteam. 


