Verslag gemeente avond 24 oktober 2017
Onderwerp: herinrichting kerkgebouw
De waarnemend voorzitter van de kerkenraad, ds. Kees den Hertog, opent de avond.
Hij legt uit, waarom er een aantal maanden stilte was rondom de herinrichting:
Er was geen eindconclusie beschikbaar van de enquête. Bij navraag aan de procesgroep
bleek, dat dit niet de taak was van de opstellers van de enquête. De kerkenraad moest toen
zelf aan de slag. Deze eindconclusie is gepubliceerd in het kerkblad van 24 augustus 2017.
Vervolgens heet hij Karel Noorlander welkom. Hij wordt apart genoemd, omdat hij geen lid is
van onze geloofsgemeenschap. Dan geeft hij het woord aan Rien den Haan, de voorzitter van
de commissie herinrichting.
Rien stelt zichzelf voor. Vanuit zijn ervaringen met nieuwbouw en renovatie heeft hij
aangeboden om de kerkenraad te gaan ondersteunen bij de herinrichting. Hij heeft een plan
van aanpak opgesteld. Dit is goedgekeurd door de kerkenraad en vervolgens is hij benoemd
tot voorzitter van de herinrichtingscommissie. In de commissie hebben zitting genomen:
Piet Wielemaker (namens de kerkenraad), Klaas Verhage en Karel Noorlander. Er wordt nog
gezocht naar een vijfde persoon.
In het beleidsplan staat, dat we een open kerk willen zijn voor het dorp. Daarom heeft de
kerkenraad besloten Karel Noorlander te vragen.
Uitleg werkwijze van de commissie door Rien den Haan
Hoe gaat de commissie te werk?
- De kerkenraad blijft verantwoordelijk
- Indien gemeenteleden vragen hebben zullen zij zich moeten richten tot de kerkenraad
- De commissie zal regelmatig rapporteren aan de kerkenraad
- De commissie komt met een plan bij de kerkenraad. Voordat de kerkenraad een definitief
besluit neemt, wordt dit voorgelegd aan de gemeente
Wat is het doel?
- Een multifunctioneel kerkgebouw voor activiteiten, die passen bij onze
geloofsgemeenschap
- Het gebouw moet gebruiksvriendelijk zijn
Startpunt voor de commissie:
- De opdracht van de kerkenraad:
De kerkenraad geeft u de opdracht met een plan te komen voor de herinrichting van de
Michaëlskerk te Koudekerke. De daarbij behorende doelstelling, de procedure, de werkwijze
en het programma van eisen zijn door haar vastgesteld in de vergadering van
25 september 2017. In situaties welke niet zijn beschreven maar toch aan de orde komen
besluit de kerkenraad over eventuele aanvullingen.
- De uitslag van de enquête.
- Er is veel goed werk verricht door de vorige commissie. Hiervan zal gebruik worden
Gemaakt.
-Het programma van eisen, dat door Rien is opgesteld.
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Programma van eisen:
- Het gebouw moet rolstoelvriendelijk zijn
- Het liturgisch centrum moet duidelijk zichtbaar zijn
- Er moeten drie toiletten komen, waaronder een mindervalide toilet
- De preekstoel blijft op dezelfde plaats
- Het kruis moet een goede plaats krijgen
- Indien mogelijk wordt een deel van de banken behouden en/of herplaatst
- De banken op de galerij worden gehandhaafd
- De hoofdingang moet ruim zijn
- De hoofdingang heeft bij voorkeur een tochtvrije sluis
- Er is voldoende plaats voor een garderobe
- Er zal onderzoek gedaan worden naar de staat van de muren
- Er moet een goede plaats komen voor het bedienen van de apparatuur voor het
Multi Media Team
- De keuken in de consistorie moet aangepast worden
- Er moet een goede lucht- en warmteregulatie komen. Hierbij wordt rekening gehouden
met duurzaamheid.
-Er moet een goede verlichting komen
Rondvraag over dit onderwerp:
1.Uit de enquête is gekomen, dat men niemand van buiten de geloofsgemeenschap in de
commissie wilde hebben. Waarom dan Karel Noorlander?
We willen open kerk zijn voor het dorp. De gemeente wilde geen inspraak van de dorpsraad.
Karel Noorlander zit niet in deze raad.
2. Mag er uitgebouwd worden?
De commissie gaat kijken of alles gerealiseerd kan worden binnen het bestaande gebouw. Is
dit niet het geval dan kan er naar uitbouwen gekeken worden in overleg met de burgerlijke
gemeente. Zij staan open voor dit overleg.
3. Er is gesproken over verwarming, verlichting, multi media. Wordt er ook goed gekeken
naar het geluid? Dit is nu niet optimaal.
Hieraan zal zeker goede aandacht worden besteed.
4. Berichtgeving naar de gemeente is heel belangrijk. Gaat dit ook gebeuren?
Er komt vanaf nu een vaste rubriek in het kerkblad over de herinrichting.
5. Is de procesgroep niet meer actief?
De kerkenraad heeft het nu overgenomen. De bedoeling is, dat de procesgroep betrokken
blijft. De kerkenraad kan altijd advies inwinnen bij deze groep.
6. De financiële onderbouwing wordt gemist. Worden er prioriteiten gesteld, indien er niet
genoeg geld is? Houdt de commissie rekening met het budget?
Hierover zal door de commissie gecommuniceerd worden met de CvK.
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8. De geldstroom, die binnenkomt zal afnemen i.v.m het teruglopend aantal leden. Straks
hebben we een nieuw ingericht kerkgebouw, maar geen predikant meer?
Dit zijn gescheiden geldstromen. We mogen beroepen op basis van het zogeheten levend
geld: de binnenkomende bijdragen. Opgebouwde reserves tellen daarbij niet mee.
I.v.m vakantie is de voorzitter van de CvK niet aanwezig. Hij zal gevraagd worden hierover
uitleg te geven op de volgende gemeente avond en in het kerkblad.
9. Gaan we veranderen, omdat we reserves hebben?
Nee, er moeten een aantal noodzakelijk veranderingen plaats vinden en daarom wordt er
gekeken naar een totaal plaatje.
10. Hoe gaat het nu verder?
De commissie komt met een plan naar de kerkenraad. Alvorens de kerkenraad een besluit
neemt, wordt de gemeente geïnformeerd over dit plan.
Omdat er eind november weer een gemeente avond is, stelt de voorzitter voor geen
algemene rondvraag te houden, tenzij er een dringende vraag is. Dit is niet aan de orde. De
avond wordt afgesloten met een kopje koffie/thee.
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