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Doel

• Beantwoorden van 
veelgehoorde 
vragen

• Ruimte voor u om 
vragen te stellen

?



We zijn onderweg…..

• Ontwerpproces van kerkzaal en stilteruimte nog 
gaande
– Basisontwerp en stoelopstelling is er
– Nog uitwerking gaande van:

• Gedachtenishoek
• Liturgisch meubilair
• Achterwand  (aandachtswand, projectiewand)
• Stilteruimte

• Betrokkenen: klankbordgroep, TGE, doopteam, 
inrichtingscie, DB/kK

• Eind november/begin december afronding



Inspiratiedag



Overige ruimtes

• Herkenbaarheid aan kleuren van kerkelijk jaar:
Groen - de ontmoetingsruimte (divers)

Rood en paars - de vergaderzalen (50% stoelen)

Wit – kerkzaal en stilteruimte

Blauw- de beide jeugdruimtes (vloerbedekking)

• Multifunctioneel gebruik betekent flexibele 
opstellingen van meubilair (behalve in 
vergaderzalen, werkruimtes van beheerders en 
pastores, consistorie en stilte ruimte).



Uitgangspunten

• Geen enkele taak-/werk-/activiteitengroep heeft het 
alleenrecht op een ruimte

• Hergebruik van spullen: ja, maar het niet ten koste 
van de nieuwe uitstraling 

• Zowel eigen kerkelijk gebruik als verhuurbaarheid 
geven criteria voor keuzes voor aankopen

• Kwaliteit, esthetiek en beheeraspecten zijn minstens 
zo belangrijk als prijs



Criteria?

FUNCTIONALITEIT 
voor de gebruiker

BEGROTING & 
PRIORITERING

ESTHETISCHE 
randvoorwaarden 

Randvoorwaarden 
vanuit BEHEER & 
EXPLOITATIE

Randvoorwaarden 
vanuit PLANNING



Dus….
GEBRUIKERS
zitcomfort, 
laag/hoog,
aantallen 

BEGROTING :
Binnen prijsrange?

ESTHETISCHE 
randvoorwaarden:
• kleuren
• materialen
• vormen/stijl
• passend in 

geheel 

vanuit BEHEER & 
EXPLOITATIE:
• Makkelijk 

schoon te maken
• Laag gewicht
• Stapelbaar

PLANNING:
just-in-time levering



Genoeg budget?

• Schatting vanuit Actiecommissie: 70.000 euro

• Nu al 162.000 van de 250.000 euro in kas…

Besluit:

• Geen zaken ‘half doen’, we gaan voor kwaliteit

• We gaan wel PRIORITEREN 

= WAT EERST, WAT LATER



Prioritering 

Hoogste prioriteit:

– Werkplekken voor Wessel en pastores

– Inrichting bergruimtes

– Snel in kerkzaal kunnen vieren, dus….

– Ontmoetingsruimte, keuken en toiletten

– Voor verhuurbaarheid: meubilair voor beide 
jeugdruimtes en vergaderkamers

– Alles inclusief licht, beeld en geluid



Scherp inkopen!

• Meerdere offertes

• Gebruikers worden betrokken (per ruimte)

• Inrichtingscie weegt alle criteria af en kiest

• KRM  tekenen de gekozen offerte

• De inkopers regelen bestelling

• Penningmeesters betalen ná de check op 
juiste levering



Transitieperiode

VAN oplevering NAAR Feestelijke Opening

Maart 
2019

Startzondag 
2019



Uw vragen?


