Terugblik gemeente avond presentatie Nieuwe Zenderkerk
Woensdagavond 11 april jl. heeft de projectgroep Nieuwe Zenderkerk de plannen aan de Hervormde
Gemeente gepresenteerd. Deze avond vond plaats in de Zenderkerk. Rond de 200 belangstellenden
zijn op de avond afgekomen en via de kerkomroep luisterden gemeenteleden op afstand mee.
Namens de projectgroep Nieuwe Zenderkerk opende Henk Kooij de avond met gebed en het
voorlezen van een lied waarin het thema bouw voorkwam. Hierna lichtte hij het proces van afgelopen
anderhalf jaar toe. Vanuit de opdracht van de kerkrentmeesters is er een ambitiedocument
geschreven, zijn er keuzes gemaakt rondom de wijze van verbouw/nieuwbouw, is er een architect
geselecteerd. Inmiddels zijn we in een vergevorderd stadium met het selecteren van een aannemer
als bouwteampartner.
De keuze van verbouw/nieuwbouw bestond uit drie mogelijkheden:
1 het gebouw en bijgebouwen intact laten, strippen en opknappen
2 kerkzaal intact laten en deels nieuwbouw
3 kerk afbreken en nieuwe kerk bouwen.
Gedurende het proces is optie 2 de meest wenselijke gebleken.
Architect Ron Verduijn van Van Hoogevest Architecten nam ons deze avond mee in een boeiende
presentatie over de geschiedenis van het kerk-zijn en de rol van de Zenderkerk daarin. Kerk-zijn kent
vele verschijningsvormen in een breed spectrum van enerzijds ‘waar twee of drie vergaderd zijn in
Mijn Naam, daar ben Ik in uw midden’ en anderzijds het Vaticaan in Rome met de Sint Pieter.
De Zenderkerk is een duidelijk voorbeeld van de naoorlogse bouw waar nieuwe kerken in nieuwe
woonwijken deel uit maakten van het totaalplan. De Zenderkerk is in haar tijd een kerk met een
nieuwe, gedurfde stijl en net als meer kerken uit die tijd, geïnspireerd door architect Le Corbusier.
Kenmerken van deze stijl zijn onder meer terug te vinden in de ronding van de zaal aan de torenzijde,
het donkere plafond, de ‘lichthappers’ vanuit de toren en de vlakken in de muren. De architect heeft
met zijn voorliggende plannen een verbinding weten te maken met het behoud van de stijlkenmerken
van de originele Zenderkerk en de wensen die deze en toekomende tijd vraagt van het kerk-zijn.
Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat in de Nieuwe Zenderkerk de kerkzaal intact blijft en wordt
vernieuwd qua inrichting en indeling van de kerkzaal. Naast de Zenderkerk worden zalen
gerealiseerd, die met de kerkzaal in verbinding staan door een centrale hal. Deze hal is tevens een
plek voor ontmoeting.
Er zijn twee mogelijkheden van aanbouw gepresenteerd. Allereerst een aanbouw aan de zijde
Sumatralaan, waar zich nu ook de zalen bevinden. De andere mogelijkheid is aan de zijde Hoeveweg.
De inhoud van beide bijgebouwen is gelijk maar iets anders ingedeeld. De projectgroep heeft
gemeend de focus op de tweede mogelijkheid te moeten leggen vanuit een financiële overweging: de
vrijkomende grond waar nu de bijgebouwen op staan brengt meer op dan de grond aan de Hoeveweg.
Wij verwijzen u graag naar de schetsen.
Schetsontwerp 1: aanbouw aan de Sumatralaan

Schetsontwerp 2: aanbouw aan de Hoeveweg

Na de pauze was er gelegenheid voor vragen. De projectgroep is dankbaar dat er zoveel positieve
reacties werden vernomen op de plannen. De vragen vanuit de aanwezigen gingen onder meer over
de plekken voor gehandicapten, het geluid, de installaties, luchttoevoer, in hoeverre het podium
flexibel is, het aantal zitplaatsen, de multifunctionaliteit, parkeerplekken, buitengebied/tuin en meer.
Ook werd gewezen op de onomkeerbaarheid van het verkopen van een stuk grond terwijl de aanbouw
aan de zijde Sumatralaan eigenlijk de mooiste oplossing is. De oproep vanuit onze gemeente werd
gedaan om vooral te onderzoeken welke financiële middelen de burgerlijke gemeente bereid is vrij te
maken om de NZK mogelijk te maken en dat ook mee te nemen in de keuze voor de plek van de
aanbouw.
Indeling kerkzaal

Plattegrond schetsontwerp 2

Na de vragenronde is er een oproep gedaan deel te nemen aan een nieuw op te richten commissie
fondsenwerving. Deze commissie wordt gevraagd gelden bijeen te brengen in de vorm van subsidies,
grote(re) donaties, uitgeven van obligaties en alle ideeën die in korte tijd financiën kunnen opleveren.
Er is veel geld nodig daar zijn we ons terdege van bewust, nu ook de prijzen stijgen in de bouw lopen
berekeningen inmiddels achter op de realiteit. Het succes van deze fondsenwerving is dan ook
cruciaal voor de realisatie van de NZK.
Hoe nu verder?
Maandag 16 april is het plan voorgelegd aan het College van Kerkrentmeesters. Zij zijn
eindverantwoordelijk en zullen besluiten nemen over het verdere verloop van het proces.
Er zal een bouwteam worden samengesteld en als alles naar verwachting mag verlopen kan er op zijn
vroegst medio D.V. 2019 begonnen worden met de bouw.
Om half tien werd de avond afgesloten met gebed. De projectgroep NZK kijkt terug op een geslaagde
avond waar de plannen werden gedeeld met een enthousiaste gemeente
Na ruim een jaar uitwerken en voorbereiden draagt de projectgroep het plan over aan het College van
kerkrentmeesters voor verdere besluitvorming.
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Binnenkort zal de presentatie van de architect beschikbaar worden gesteld op hervormdhuizen.nl.

