
 

 

Verslag van de Gemeenteavond van PKN Koudekerke over de 

herinrichting van het kerkgebouw dd 30/11/2016 in de Klimop 

 

 

1. Opening : ds Kees opent de vergadering. Hij is blij met de goede opkomst en stelt dat 

de toon voor de vergadering al is gezet door ds Los in haar meditatie over de dankdag 

: leven vanuit dankbaarheid. Er zal vanavond geen plan worden gepresenteerd. We 

zullen proberen met z’n allen een proces in te gaan om tot een goed plan te komen. De 

wensen van de leden zullen worden geïnventariseerd teneinde te komen tot een plan 

dat maximaal beantwoordt aan de wensen. 

2. Presentatie Van Jolanthe Jansen : Ondersteund door pakkende beelden schetst 

Jolanthe kort de geschiedenis van een eerdere poging om de herinrichting te realiseren 

. Er is toen door de commissie veel werk verzet maar er ontstond veel onduidelijkheid 

en commotie en het proces is toen gestopt. De opdracht is teruggegeven. Vanavond 

willen wij starten met een geheel nieuw proces. Er is een nieuwe commissie , die 

bestaat uit Jolanthe Jansen, Angela Vonk  en Gerard Kampman. Deze commissie zal 

alleen het proces begeleiden. Uiteindelijk zal in een latere fase een nieuwe  

herinrichtingscommissie worden aangesteld om op basis van de geïnventariseerde 

wensen een nieuw plan op te stellen en dit na goedkeuring door de kerkenraad te 

realiseren. 

Uiteraard zijn er een aantal randvoorwaarden waarmee rekening dient te worden 

gehouden : 

- Hoofdgebruik van de kerk is de wekelijkse eredienst. Deze moet goed 

mogelijk zijn. 

- Er zijn zaken die gewoon moeten gebeuren zoals noodzakelijke voorzieningen 

en onderhoud 

- Er zijn nieuwe ideeën die in de plannen een plaats kunnen krijgen. 

- Niet alles is mogelijk want de kerk is een monument 

- Plannen moeten passen binnen het beleid van de kerk 

- De plannen moeten financieel mogelijk zijn 

- En tenslotte is de kerk voor velen een plaats van veel emoties, die een rol 

spelen. 

 

Als we vanaf het begin door middel van goede communicatie alle informatie met 

elkaar delen zullen wij ongetwijfeld met goede en haalbare plannen kunnen komen. 

 

3. De Financiën : Robert Boot geeft een toelichting op de financiële situatie. Wij moeten 

onderscheid maken tussen zaken die noodzakelijk moeten worden uitgevoerd. Het gaat 

dan om : 

- verwarming 

- stucwerk 

- toiletten , nieuw en renovatie 

- verbeteren van keukenblok in de consistorie 

 

             en uiteraard alle zaken die uit hoofde van nieuwe plannen worden voorgesteld. 

 

             De kerk heeft op dit moment vanuit het onderhoudsfonds en uit legaten ( bedoeld 

 voor onderhoud van de kerk) voor 2017 een  bedrag van € 237.894  beschikbaar .  



 

4. Het beleid  : ds Kees gaat als wnd  voorzitter van de Kerkenraad in op dit punt. Hij 

stelt dat onze kerk een kerk wil zijn in en voor het dorp Koudekerke. Wij zijn ook 

gericht op bewoners die geen lid zijn van onze kerk. Dit houdt o.a. in dat wij en onze 

gebouwen dienstbaar zijn aan de Koudekerkse gemeenschap. Als voorbeeld wijst hij 

op de functie van de Klimop, de Volkskerstzang en de presentatie van het boek van 

Sackers/Noorlander in de kerk. 

 

 

5. Hoe nu verder:  Jolanthe schetst het proces dat wij voor ogen hebben : 

- Zoveel mogelijk leden worden uitgenodigd om mee te denken. Men kan 

volledige plannen indienen, maar ook suggesties doen over onderdelen. 

- Door goede communicatie is en blijft iedereen op de hoogte van  alle 

ontwikkelingen 

 

Vanaf vanavond kan iedereen aangeven welke voorkeur men heeft m.b.t. de 

communicatie : Via de website, via e-mail ,via flyers ( achterin de kerk of via 

bezorging). Natuurlijk zal U ook in het kerkblad worden geïnformeerd. 

 

 Voorlopig is gekozen om een contactadres te gebruiken : Gerard Kampman, 

 Middelburgsestraat 47, 4371EP, tel 0118850880 e-mail gkampman@zeelandnet.nl. 

 

 U kunt al uw ideeën ( ook de reeds eerder opgestelde ) opsturen naar dit adres. Graag 

 indienen voor 24 december Door de commissie zullen alle ideeën worden 

 verzameld en teruggekoppeld. 

 

Rondvraag : Zoals gebruikelijk wordt gelegenheid gegeven voor de rondvraag . 

 

Vraag 1  : Wat kun je doen met het genoemde bedrag ?  Antwoord : Dat moet de nieuwe 

commissie uitzoeken.  

Vraag 2 : Betaalt de burgerlijke gemeente ook mee ?    Antwoord : In principe niet maar 

er zijn regelingen en subsidies ( bijvoorbeeld energie ) 

Vraag 3   : Zijn er ook wensen  vanuit de Dorpsraad ? Antwoord : De dorpsraad heeft 

interesse. Dit blijkt ook uit de toekomstvisie Koudekerke- Dishoek    

Vraag 4   : Er moet wat veranderen aan het liturgisch centrum, dit zou groter moeten zijn. 

De dienst met de Vlis-Singers was wat rommelig  Antwoord : Dien dit punt in, dan wordt 

het meegenomen      

Vraag 5   : Hoe zit het nu precies met de werkzaamheden van ds Kees i.v.m. het beroep 

uit Duitsland ? Antwoord: Ds. Kees zal na verloop van tijd terug gaan van 60% naar 

40%. In overleg met de Kerkenraad is besloten dat het minder werken door ds Kees zal 

worden gecompenseerd door meerwerk van ds Anne Gera Los 

Vraag 6   : Oproep door Jolanthe om versterking van het Multi Media team, voor het 

maken van presentaties. 

Vraag 7   : In verband met Serious Request heeft Koos een idee ingediend om voor deze 

actie kaarsen te laten maken die vanuit de kerk worden verkocht. Er zijn mensen nodig 

om de kaarsen in te pakken en de kaarsen moeten worden verkocht. Gedacht kan worden 

om ze ook op de hobby markt te verkopen 

Vraag 8   : De geloofsbelijdenis en de wet worden niet vaak gezongen in de erediensten. 

Kan dat niet wat meer ?  Antwoord : Dit nemen de predikanten mee. 
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Vraag  9  : Kan tijdens de Kerstnachtdienst het licht tijdens het zingen van Stille Nacht 

worden gedempt ?  Antwoord : nemen we mee 

Vraag 10  :  Kan de uitgave van het kerkblad in 2017 1 week worden vervroegd i.v.m. het 

herdenken van de overledenen op Eeuwigheidszondag ? Antwoord : wordt besproken 

Vraag 11 :  Mogen de klokken luiden na de kerstnachtdienst? Antwoord : wordt 

besproken 

 

De avond wordt afgesloten door ds Kees met een gebed. Hieraan voorafgaand wordt de 

oude commissie Herinrichting nog bedankt met een applaus  en spreekt ds. Kees  zijn 

waardering uit voor de voorbereiding van deze vergadering en de actieve deelname door 

de vele leden die de vergadering  mogelijk gemaakt hebben. De sfeer was goed !   

 

 

Koudekerke 01/12/2017 

Gerard Kampman      

 

 


