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De bouwwerkzaamheden gaan beginnen 

• Start werkzaamheden per 1 mei 2019 
• Verwachte oplevering: voorjaar 2020 (voor Pasen) 
• 1e fase: sloop Hoeksteen, waarna archeologisch onderzoek 
• April 2019 wordt overgangsmaand: 

• Kerkzaal niet meer gebruiken 
• Afbouwen lopende activiteiten in de Hoeksteen 
• Ontruiming Hoeksteen 
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Uitvoering en kosten 
• Aannemer: Den Dubbelden - Noordwijk 
• Kosten: circa 1,6 mio 
• Binnen goedgekeurd budget (incl. architect, adviseurs, onderzoeken, leges) 
• Enkele minder dure oplossingen:  
 

• Galerij/balkon wordt niet vernieuwd, maar opgeknapt 
• ‘Organistentrap’: houten steektrap ipv ronde stalen trap 
• Opbergkast in kerkzaal bleek niet noodzakelijk - vervallen 
• Verplaatsen 1 bestaande kroonluchter ipv aanschaf van een nieuwe 
• Aanpassen bestaand entreeportaal ipv nieuw portaal 
• Gevelkozijnen bijgebouw: aluminium ipv staal 
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Aanzicht 
westwand.  
 
NB: 
organistentrap 
wordt een houten 
steektrap (en niet 
een stalen 
wenteltrap zoals 
op deze tekening 
van de architect).  
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Aanzicht 
oostwand 
 
 
NB: Akoestische 
(kasten-)wand 
wordt vervangen 
door akoestische 
panelen tegen 
de muur. 



Inrichting kerkzaal 
• Een mooie plek om te vieren, waar iedereen zich thuis kan voelen 
• Goede akoestiek, voor spraak en muziek 
• Moderne audio/video systemen 
• Zaalindeling: mogelijkheid om gevarieerde opstellingen te maken 
• 250 stoelen (basisopstelling, uitbreidbaar naar 400): zitcomfort, licht en stapelbaar 
• Tegen de zijwanden 4 kerkbanken (2-2) 
• Vleugel en koororgel 
• Stiltehoek 
• Liturgietafel met kanselkleed uit OM (voorlopig), geen preekstoel 
• Doopvont: zilveren waterbekken KP in bestaande standaard DK 
• Avondmaalszilver uit OM, KP en DK 
• Semi-vast podium voor cantorij / koor aan oostwand – 3 rijen 
• Bestaande verlichting blijft; 1 kroonluchter in centrum. 
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Aanzicht 
Oostwand 
kerkzaal 
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Podium 
voor cantorij /  
koor 
(uitschuifbaar) 
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Aanpassing nevenruimtes in kerkgebouw 

• Consistorie -> garderobe en toilet 
• Walvis blijft ruimte voor jeugd (Provider) -> nieuwe inrichting 
• v/h Wereldwinkel -> opbergruimte voor stoelen, pantry 
• Uitgiftepunt voor koffie / thee (bij grote groepen) 
• Kerkelijk bureau 1e etage -> vergader-/werkruimte  
• Entreeportaal wordt opgeknapt. 
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Een nieuw bijgebouw 

• Begane grond: 
• Ruime foyer / entree met glazen pui (64 m²) 
• Grote zaal (54 m²) 
• Keuken 
• Toiletten 

 

• Verdieping: 
• Twee ruimtes (30 m² en 24 m²); voor kindernevendienst en vergaderen 
• Werkruimte met kopieermachines (10 m²) 

 
 
 
 

 
 
 

DNDK maart 2019 13 
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VERDIEPING 
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Inrichting bijgebouw 

• 5 ruimten ter beschikking: foyer, grote zaal (bg), 2 zalen + werkruimte (verdieping) 
• Vergadermogelijkheid beneden en boven 
• Vernieuwde keukenfaciliteit voor 50 eters en 200-300 koffie/theedrinkers 
• Kindvriendelijke inrichting ruimte kindernevendienst (boven) 
• Multimedia faciliteiten: wifi en projectieschermen 
• 2 piano’s: beneden en boven 
• Stoelen als in kerkzaal (zonder zitbekleding) 
• Serviesgoed etc.: bestaand materiaal. 
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Keuken 
(impressie) 
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Financiering bouwwerkzaamheden 

• Uit liquide middelen (vanwege verkoop Ontmoeting en pastorieen) 
• Kruispunt en Groene Kikker (nog in verkoop) 
• Fondsenwerving: 

• Voor jeugd / Walvis is een bedrag beschikbaar 
• Commissie fondsenwerving gaat aan de slag 

• Leenfaciliteit is beschikbaar, indien nodig: Stichting Kerkelijk 
Geldbeheer, Diaconie 
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Hoe verder? 

• April: afbouwen activiteiten in Dorpskerk, ontruimen Hoeksteen 
• Mei: aannemer gaat beginnen met sloop HS 
• Goederen: opslaan, teruggeven, veilen, wegdoen 
• Overige:  

• Pluspunt kan tot de zomer worden gebruikt 
• In onderzoek: beheerfunctie en verhuurbeleid nieuwe Dorpskerk 
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Vele handen maken licht werk… 

Bouwcommissie Inrichting Kerkzaal Inrichting Bijgebouw en 
nevenruimte 

Fred Breedveld Bert Boter Wim Faber 

Hans Kranendonk Bob Ledegang  Gerda Hakker 

Jaap Maan (vz) Babs van der Schoot (vz) Simone Liesveld 

Karel de Vries Hans Verweij Mirjam Litjens 

Hessel Wiersma Jaap Swager Brigitte Snoeker (vz) 

Jaap Swager 
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Wat vragen we van u? 

• Blijf zo belangstellend als u tot nu toe geweest bent 
• Bedankt voor de suggesties voor (her-)bestemmen en teruggave van 

goederen 
• Begrip voor de tijd die dit alles kost 
• Enthousiast meedenken en -doen bij veiling, fondsenwerving, 

verhuizing en opslag van goederen, inrichting 
• … en bij het treffen van voorbereidingen voor de overgang van 

Kruispunt naar Dorpskerk 
• Met u zien we uit naar een mooie start in onze nieuwe kerk! 
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