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Nieuwsbrief bij het gemeentegesprek op 19 
maart 2023, over de herinrichting van de 
kerkzaal 
 
 
1. Inleiding 
Op 16 oktober 2022 presenteerde de werkgroep 
herinrichting kerkzaal Opstandingskerk een tus-
senrapportage aan de gemeente. De werkgroep 
heeft daarna verder gewerkt met uw opmerkin-
gen en heeft daarnaast een globale financiële 
opzet gemaakt. Op 6 februari 2023 is het plan 
voorgelegd aan de kerkenraad. Na nog enkele 
wijzigingen is het in maart definitief gemaakt. U 
vindt het plan samen met deze nieuwsbrief op de 
website van Vredenoord. 
 
Eerst volgt nu een korte samenvatting van het 
plan, gemaakt door de werkgroep. 
Daarna volgt er een stukje over het besluit van 
de kerkenraad met een beschouwing over de 
kosten in het huidige tijdbestek. 
Tot slot nog kort over een tuinplan. Dit plan licht 
de tuingroep a.s. zondag toe met een schetsont-
werp. 
Voorzitter Kerkenraad, Jenneke Netjes 
 
2. Samenvatting van het eindrapport van de  
    werkgroep herinrichting kerkzaal  
    Opstandingskerk  
 
Optie 1 of optie 2: een hoekopstelling of  midden-
opstelling langs de lange wand 
Na de tussenrapportage in september vorig jaar 
kregen we als werkgroep het verzoek of we twee 
opties verder uit wilden werken en een kosten-
plaatje erbij konden maken. Dat was nog niet zo 
eenvoudig. In de eerste optie zou het podium 
met het liturgisch centrum in de linkerhoek van 
de kerkzaal geplaatst worden. In de tweede optie 
een kleiner podium en dieper op de huidige plek. 
Allebei de opties hebben we daadwerkelijk uitge-
probeerd om zo te ervaren en te voelen hoe het 
is als de stoelen op een andere manier in de zaal  
geplaatst staan. Allebei de opties hebben voors 
en tegens. 
 
 
 

 
 
 
Optie 1 was wel erg verrassend. Het leek alsof 
we echt in een andere, vernieuwde zaal stonden.  
Maar de afstand tussen de voorganger en de 
mensen op de achterste rij was wel erg groot! 
Ook de grote afstand tussen cantorij en organist 
was niet optimaal. Bovendien zouden er wel drie 
of één heel groot beamerscherm nodig zijn. En 
moest er ook een nieuwe geluidsinstallatie ko-
men?  
 
Optie 2: een kleiner podium op de huidige plek 
lijkt misschien minder verrassend, maar toch 
denken wij dat door het aanbrengen van ver-
schillende mooie elementen de zaal een nieuwe 
verfrissende aanblik kan krijgen.  
 
Opgaande zon 
Bijna vanaf de start van de werkgroep zijn wij ge-
inspireerd door het beeld van de opgaande zon. 
Al sinds vroegere tijden werden kerkgebouwen 
gebouwd op de as van west naar oost met oriën-
tatie op de zonsopgang. Het is de richting waar-
uit met elke dageraad de toekomst begint. Voor 
de Opstandingskerk is de linkerhoek de oost-
kant. We zouden dan ook aan die wand op één 
of andere manier een opgaande zon verbeeld 
willen zien in een kunstwerk. Van daaruit willen 
we dan in de hele zaal mooie natuurtinten terug 
laten komen. In het schilderwerk en bij het ver-
vangen van de stoelen kunnen tinten uit de na-
tuur de boventoon voeren. Met drie mooi ge-
kleurde ramen in de kleine kerkzaal, een boom-
decoratie aan de wand en wellicht een verplaats-
bare picknicktafel kan die hoek van de kerk een 
paradijstuin verbeelden. De plannen voor de 
nieuwe kerktuin buiten kunnen hier goed bij aan-
sluiten. In een andere hoek van de zaal zouden 
we met een boomtak en stenen een gedenkhoek 
voor de overleden gemeenteleden willen inrich-
ten. Glaskunstenaar Edith Benedictus wil graag  
meedenken en mooie ramen voor de          Op-
standingskerk ontwerpen. Ook zou zij met een 
groepje gemeenteleden een glazen schaal voor 
het doopvont kunnen maken.  
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Andere zaken 
Natuurlijk moet er -naast een mooie inrichting- 
nog meer gebeuren.  
Alle overbodige spullen en schermen moeten uit 
de zaal verwijderd worden. We willen immers 
graag een ruimte waar rust vanuit gaat, waar je 
stilte kunt vinden, waar je soms even uit de  
hectische wereld kunt stappen om op verhaal te 
komen.  
Het huidige podium is aan vervanging toe. Het 
moet vernieuwd en ook bekleed worden. 
Na 30 jaar is een schilderbeurt hard nodig. 
Veel stoelen zijn kapot en aan vervanging toe. 
De beamers worden op korte termijn vervangen. 
De akoestiek en het aanlichten van het        po-
dium moeten verbeterd worden. 
Voor het beamteam is een meubel van waaruit 
alle apparatuur bediend kan worden noodzake-
lijk. 
Het liturgisch meubilair vinden we nog prima 
bruikbaar. De preekstoel is voor een kleiner po-
dium wel erg groot en zou ook tot een mooie le-
zenaar vermaakt kunnen worden. 
 
Kostenplaatje en voorkeursoptie 
Aan dat alles is natuurlijk een kostenplaatje ver-
bonden. We hebben allerlei mensen en instan-
ties benaderd en bij verschillende bedrijven of-
fertes opgevraagd. Zo konden we tot een globale 
kostenraming komen. Van de kerkrentmeesters 
hoorden we dat een aantal kosten al begroot wa-
ren voor het onderhoud van de Opstandingskerk. 
In de afgelopen jaren is er geen tot weinig onder-
houd gepleegd en sommige apparatuur en het 
podium zijn echt aan vervanging toe.  
 
Het was wel duidelijk dat optie 1 beduidend meer 
zou kosten dan optie 2. 
We hebben dus uiteindelijk als werkgroep ervoor 
gekozen om onze voorkeur van optie 2 aan de 
kerkenraad door te geven. En daarmee hebben 
we dus optie 1 laten vallen. 
 
Globaal gezien schatten we de kosten voor het 
bovenstaande totaal rond € 55.000. In de eind-
rapportage die op de website te vinden is, wor-
den de bedragen verder uitgesplitst en toege-
licht. Het is een groot bedrag, zeker in  
financieel moeilijke tijden, maar ons inziens ze-
ker de moeite waard om de Opstandingskerk 
weer tot een mooi vier- en ontmoetingshuis te 
maken. 
In de ruim 9 maanden die wij als commissie hier-
aan gewerkt hebben, merkten we al hoe inspire-
rend en stimulerend het samen werken naar een 
mooi resultaat verbindend kan zijn. 
Wij denken dan ook dat voor het realiseren van 
de plannen een aantal financiële acties gehou-
den kunnen worden die extra geld in het laatje  

 
 
 
kunnen brengen. Hierbij denken we bijvoorbeeld 
aan het organiseren van benefietconcerten en -
maaltijden, een boekenmarkt of dienstenveiling. 
Dergelijke acties kunnen samenbindend en in-
spirerend zijn voor ons als wijkgemeente en kun-
nen ook een positieve uitstraling hebben naar de 
wijk. Met het gedicht van Karel Eykman dat we  
aan de voorzijde van het eindrapport afgedrukt 
hebben, willen we deze samenvatting besluiten 
met dank aan allen die ons geholpen hebben en 
in de hoop dat we over niet al te lange tijd de zon 
in de Opstandingskerk zien opgaan! 
 
De commissie herinrichting kerkzaal Opstan-
dingskerk: 
Irene Voorintholt, Hermanna Richters,     Esmée 
Bosgraaf, Helène van Noord, Ineke Siekmans, 
Karin Bossema, Ina Nusselder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Kijk dan en zie maar 
maak het licht levend 
word zelf licht gevend 
voor jezelf en elkaar. 
 
Karel Eykman 
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3. Besluiten kerkenraad 
De kerkenraad heeft de voorkeur voor optie 2 
overgenomen en besloten dat het liturgisch cen-
trum aan de lange wand blijft, maar wel met een 
kleiner podium. 
Ze heeft als hoogste prioriteit benoemd de ver-
vanging van de beamerschermen. Dit is feitelijk 
een uitgestelde beslissing die los staat van de 
herinrichting. 
De kerkenraad staat positief tegenover de rest 
van het plan, maar heeft nog geen besluiten     
genomen over details of over financiële acties. 
De aangegeven kosten zijn indicatief. 
In de aanloop naar de overgangsdienst van 8    
januari is al besloten om straks de tweede set 
antependia van de Adventskerk, over te brengen 
naar de Opstandingskerk, als teken van verbin-
ding. 
Zoals u weet, verhuurt het College van Kerkrent-
meesters de Opstandingskerk aan Pinksterge-
meente De Ontmoeting (PGDO). De PGDO 
houdt de vieringen op zondagmiddag en bouwt 
elke zondagmiddag een eigen muziek- en licht-
opstelling op. Dit kost samen met het afbreken 3 
tot 4 uur per zondag. Grootste wens van de 
PGDO is dat deze opbouw- en opruimtijd omlaag 
gaat. De wijkkerkenraad wil hen graag ter wille 
zijn, maar neemt ook mee dat Vredenoord/de 
PKA de hoofdgebruiker is.  
 
Kan het wel, in deze tijd geld uitgeven aan de 
Opstandingskerk? 
Dit heeft twee aspecten.  
a. Op dit moment wordt op stedelijk niveau, ver-

sneld, een Werkgroep Gebouwen samenge-
steld die een aantal scenario’s voor de nabije 
toekomst uit moet werken: één, twee of drie 
(kerk))gebouwen. Er is een ambitieus tijdpad 
met besluitvorming begin 2024. (Daarna kan 
het nog een tijdje duren voordat het besluit 
zijn beslag krijgt.) 
De wijkkerkenraad Vredenoord staat achter 
dit proces. 

b. Financiën. Ook al toont Kerkbalans 2023 een 
prachtige, onverwacht hoge opbrengst, de fi-
nanciële situatie van de PKA is nog steeds 
niet rooskleurig. Dat was ook bij de start van 
de werkgroep al duidelijk, en de werkgroep 
heeft ook vanuit dat uitgangspunt gewerkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voor de kerkenraad is natuurlijk duidelijk dat er 
niet zomaar ergens € 50.000 voor ons op de 
plank ligt die we dan in de zomer van 2023 uit 
zouden geven. 
Aan de andere kant zijn we vanaf het begin uit-
gegaan van het standpunt dat we eerst bepalen 
wat we zouden willen. Immers, het is goed om te 
kunnen vieren in een goed verzorgde kerkruimte 
die ook multifunctioneel te gebruiken blijft. 
Daarna kijken we wat we kunnen.  
Waarbij we meenemen dat het sámen bouwen 
en verfraaien een creatieve stimulans kan geven 
aan de gemeente. En dat kan een belangrijke bij-
drage leveren aan de opbouw van de gemeente. 
De kerkenraad hoopt dan ook dat dit proces en-
thousiasme en saamhorigheid oproept. En heel 
veel creativiteit om de puzzel – gefaseerd – te 
gaan leggen! 
 
4. Tuinplan 
De Opstandingskerk is de enige PKA-kerk met 
een tuin. Die tuin wordt sinds jaar en dag onder-
houden door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zien 
mogelijkheden om de tuin meer uitnodigend te 
maken voor buurt en wijkgemeente. De kerken-
raad stemt in met dat uitgangspunt, de tuin-
groep gaat verder aan de slag. 
 


