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Michaëlskerk Protestantse Gemeente Koudekerke 2019

Ledenaantal  2019 zijn dat  774  in 2015  zijn dat 872

Gemiddelde leeftijd rond de 70 jaar

Tot nu toe een predikant plaats van 1 ,2 ( 2 x 60% arbeid)

Bestuurlijk word er al samengewerkt met buurgemeenten
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Dagelijks bestuur:  kerkenraad

Werkvelden

• crisis pastoraat en bezoekteam  bij verjaardagen 80 +

• Kerkelijke activiteiten en jeugdwerk

• College van Kerkrentmeester voor onderhoud gebouw      En salaris predikant 

• Diaconie voor geld inzamelen voor plaatselijk sociaal diaconaat

Regionaal en Landelijk projecten 

Wereldwijd en Noodhulp 
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Kerk midden in ons dorp Koudekerke

Als kerkelijke gemeente is de wens zolang mogelijk een kerkdienst op zondag

Met daarna mekaar ontmoeten bij de koffie in de Klimop

Maar ook de deuren van de kerk open te zetten voor heel het dorp

Als mensen religie, rust, bezinning zoeken moet dat in de kerk kunnen

Maar ook muziek optreden, orgelspel enz.  moet mogelijk zijn

En daarom heeft een herinrichtingcommissie een opdracht gehad



Opdracht Kerkenraad aan leden herinrichtingscommissie: 

Kerkruimte beter geschikt maken voor rouw- en 
trouwdiensten en openbaar gebruik

Flexibeler gebruik van de kerkruimte voor kerkdiensten en 
bijeenkomsten voor het dorp

Vervanging verwarmingsketels
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Overwegingen/wensen:

• Rolstoelvriendelijk
• Kansel handhaven; goed zicht op liturgisch centrum (schilderij); plaats kruis
• 3 toiletten
• Stoel/bank in teken multifunctionele mogelijkheden
• Behouden galerij zoals bestaand met orgel
• Tochtvrije sluis
• Ruime garderobe
• Verwarming / duurzaamheid / isolatie
• Mediacentrum / verlichting
• Multifunctioneel / flexibiliteit
• Keuken consistorie
• Ruimte voor berging en apparatuur
• Werkbaarheid koster
• Meenemen resultaten onderhoud gebouw (Inspectie Stichting Cultureel Erfgoed 

2017
8



Voorstellen t.a.v.
basale bank/stoel
opstelling
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Eerst de huidige situatie
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Entree

Indeling gebouw:

Consistorie

Kerkruimte

Vrij van banken

A: Zondags opstelling

B: Rouw- en trouw-
diensten

Entree
Trap
toilet 3x
Garderobe/MMT/
koster

Adviezen Herinrichtingscommisie aan Kerkenraad

A B



Eerst het voorportaal/
entree:

Beeld van vroeger

Let op schoorsteen

en op voorportaal

(tot 1953)
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Voorportaal
Vóór 1953:

Let op:

Vazen op orgel

Andere zuilen

Één kachel

Geen kachelnis

Klein houten
portaaltje zichtbaar

Zuilen Dorisch

Plafond donker
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Huidige toestand:

(voor wie weinig ter kerke gaat)

MMC

Nauwe passages

13



14

Gewijzigde hoofdingang

• Centrale lengte-as kerk
geopend

• 3 toiletten en trap

• MMT, koster, garderobe



Kerkruimte

• Vloertegels

• Rechte banken

• Weinig ruimte
vóór 
eerste 
bankenrij

• Dubbele rij
diakenbanken
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Keuze Herinrichtingscommissie:
‘t hart van de kerk; banken
verdwijnen

a Zondagse opstelling

b Bij huwelijk of begrafenis

Vragen:
• Lambrisering
• Vloerverwarming/tegels
• Plafond isolatie en schilderen

a b



Consistorie vóór 1910

Schuin dak en 

deur in 

consistoriekamer
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Consistoriekamer:
conclusie 

Voorstel commissie Huidige situatie

Voorlopige uitwerking: 

• Vloer gelijk aan kerk

• Nieuwe meterkast

• Ruimte printer/keuken/
opbergzolder

• Isolatie trap naar toren

• Evt. isolatie plafond
en ramen
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Vloerverloop: conclusie

Plan voor vlak maken vloer; geen niveau verschil meer; vloerverwarming 



Kerk: verwarming

• Vloerverwarming tot 15 graden

• Langzaam systeem

• Luchtverwarming 15-20 graden

• Snel systeem

• Energie-intensiever dan vloerverwarming

Consistorie

Keuze centraal systeem of decentraal systeem (convector)

Sanitair: verwarmingselementen
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Isolatie Kerkruimte:

• Vloerverwarming met isolatie

• Plafond isoleren

• Voorzetkozijnen

Voordelen: meer isolatie

Nadelen: hogere kosten, accumulerend vermogen verminderd

Consistorie: 

• isolatie d.m.v. voorzetwanden en voorzetkozijnen
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Twee types warmtepomp:

Bodemwarmtepomp

• Dieptebron op het terrein

• Weinig weersinvloeden

• Hogere investering, lagere gebruikskosten

Luchtwarmtepomp

• Binnen- en buitenunit

• Buitenunit maakt geluid

• Rendement afhankelijk van weer 

• Lagere investering, hogere gebruikskosten

Verwarmingstechniek
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• Inmeten kerk en consistorie 

• Coördinatie aannemers, installateurs

• Kritische begeleiding (foto’s)

• Technische tekeningen

• Constructieberekeningen 

• Evt. inschakelen interieurarchitect

• Kostenberekening en raming uiteindelijk bedrag:

Komt na zorgvuldige berekening uit op een bedrag van rond de 5 ½ ton

Waar kan Marsaki helpen? We roepen de hulp in van Patrick Harting: Quickscan
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Contact met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bespreking en advies:

• Kerkhistorisch onderzoek gewenst: hoe is interieur ontstaan? Wanneer gerestaureerd? (1953 en 1963)
(Zie ook brochure “Toekomst voor Kerken”. 

• Praten met orgeladviseur over akoustiek; ook belangrijk voor keuze vloerbedekking.

• Bankenplan: sober en traditioneel; 1952; hoogwaardig eikenhout, duurzaam. 
Advies: probeer duurzame stemmingelementen (b.v. door deel banken en/of lambrisering) te handhaven.

• Zorgvuldige analyse huidig- en toekomstig te verwachten gebruik.

• Zorgvuldige klimaatanalyse (zie handreiking RCE: brochure “Klimaatbeheersing in monumentale kerken”).

• Overleg specialist bouwfysica van RCE.

• Archeologisch onderzoek.
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Archeologisch onderzoek: 

Consistoriekamer:

• Rond 2005 rond consistoriekamer uitgevoerd

Kerk middengedeelte en entree:

• afgraven vloer tot 60 cm: vondsten te verwachten: advies: proefputjes (gelaagdheid bodemonderzoek 
door gecertificeerd onderzoeksbureau, toestemming gemeente nodig). Cave begraaflaag. 
Kosten: kerkbestuur.
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Tja, de kosten!!
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Plan: aantal onderzoekingen

• Gebouw historisch onderzoek uitbreiden

• Met gemeente Veere in overleg over archeologisch en gebouw fysisch onderzoek

• Op zoek naar subsidie; de kerkelijke gemeenten laten kennelijk nogal 
wat liggen volgens recente publicaties.
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Maar rond de kerk is er ook van 

alles te beleven:

Wintersport
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Kerk als

Achter-

Grond
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Promotiefilm

Harmonie

Voorwaarts

Koudekerke

(duurt 
maar
3 minuten)
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