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Behoud  OHK én Elim voor de PGA, dat is de wens van de OHK-groep. 
 
           OHK: 

o Heeft reeds eeuwen haar diensten voor de Aaltense gelovigen bewezen. 
o Kan, na multifunctionele aanpassingen, zeker nog eeuwen mee. 
o Regulier onderhoud valt mee. 
o Restauraties worden betaald door Rijkssubsidies (BRIM) én de Sticht. Restauratiefonds. 
o Is zichtbaar aanwezig in én heeft binding met het centrum van Aalten. 
o Centrumfunctie voor geloof en andere kerkelijke en burgerlijke activiteiten. 
o Parkeerplaatsen: Hoge Blik, Lage Blik, Rabo-bank, de Hoven, mindervaliden op de Markt. 
o De OHK blijft als Kerk én Monument, daarom gezamenlijk de schouders eronder, PGA  

samen met de burgers van Aalten.  
o We mogen met zijn allen trots zijn op een dergelijk bezit, het bezoeken meer dan waard. 

 
Elim: 

o Pracht aanvulling op kerkelijke en/of andere activiteiten. 
o Prima plek voor een jeugdhonk midden in het centrum van Aalten. 
o Kan goede plek vervullen in een (toekomstig) levendig centrum. 

 
 

 Bij overdracht van de OHK aan SOGK: ,(overigens zeer goede instelling),  
 Eigendom en zeggenschap kwijt.   Elim wordt niet overgenomen. 
 Dient men een “bruidsschat”, 50% van 10-jarig onderhoud mee te geven. 
 Kerk moet multifunctioneel gemaakt worden. 
 Plaatselijk comité moet organisatie runnen voor een niet-Aaltense organisatie, 

aangestuurd door de SOGK. 
 Slag in het gezicht van de vele vrijwilligers van het Restauratiefonds welke zich 

al ruim 35 jaren met hart en ziel inzetten voor de PGA en haar Aaltense Helenakerk. 
 Vergeet hierbij ook niet een zelfde betrokkenheid van de suppoostengroep. 
 Hetzelfde geldt voor de cantorij en de Stichting Orgel. 
 Een laatste zichtbaar historisch kerkgebouw wordt afgestoten door de PGA. 
 SOGK is ook afhankelijk van BRIM-subsidies en donaties. 
 SOGK heeft aangegeven ook aan het plafond te zitten vwb. overnames, welke 

risico’s schuilen hier achter. 
 

 Bij behoud OHK door PGA: 
 Wees trots op onze Aaltense Kerk én monument, maak er goed gebruik van. 
 Ook hier moet de Kerk multifunctioneel gemaakt te worden. 
 Er is door het Restauratiefonds vanaf 1985 t/m. 2019 € 378.241,39 bijgedragen 

aan restauratie van de OHK (incl. € 90.756,04 voor wijziging bankenopstelling) 
dat is gemiddeld € 11.125,00 per jaar. 

 De SRF kan dit naar huidige stand van zaken nog zeker 25 á 30 jaren volhouden. 
Met mogelijk een toekomstige aanvulling in haar bestuur en activiteiten nog vele 
jaren langer.  

 Bij behoud OHK door de PGA kan men overigens ook gebruik maken van adviezen/ 

ondersteuning door de SOGK ter ontzorging van de kerkrentmeesters. 
 Ons advies:  steek het geld in een eeuwenoude Kerk, welke na aanpassing(en) nog   

eeuwen mee kan en waarbij ook burger-iniatief/-bijdragen verwacht kunnen worden 
voor de toekomst, samen de schouders eronder! 

 Vergeet ook zeker niet de subsidiemogelijkheden waarop deze Kerk kan rekenen. 
 Bij aanpassingen voor multifuntionaliteit zijn er mogelijkheden voor subsidies w.o. 

een Leader-bijdrage. 
 De niet-verschuldigde “bruidsschat” kan men nu besteden aan kerkaanpassingen 

of toekomstig onderhoud. 
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Vragen welke de OHK-groep graag beantwoord ziet door de PGA.: 
 
1.     Zijn de condities van de SOGK bekend voor overdracht en zo ja wat zijn deze? 
        (alvorens een besluit te kunnen nemen dient men wel alle condities te weten) 
2.     Graag zien wij uitgelegd waar de aantoonbare kostenbesparing volgens de kerkrentmeesters  
        zit bij het afstoten van de OHK en het behouden van de Zuiderkerk. 
3.     Vanwaar de angst, dat overheidssubsidies weg vallen in de toekomst? 
        Ook de SOGK zou daar dan in de toekomst de dupe van worden. 
        Terwijl de minister van OCW juist flinke bedragen extra heeft uitgetrokken voor behoud van 
        monumentale kerkgebouwen. 
4.     Wat gebeurt er met de OHK als de SOGK niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen  
        voldoen? 
5.     Hoe hoog is de verschuldigde huur aan de SOGK bij gebruik door de PGA? 
6.     Wat zijn de evt. bijkomende kosten , verlichting/verwarming/gebruik geluid/beamer e.d.? 
7.     Hoeveel toekomstige diensten denkt de PGA te gaan houden in de OHK op jaarbasis?  
8.     Hoe wordt de verwarming van de OHK geregeld bij overdracht aan de SOGK? 
        (huidig via ELIM/Kerkstraat). 
9.     Het ontzorgen van de PGA v.w.b. onderhoud/beheer van gebouwen door o.a. afstoten van   
        de Oosterkerk en de OHK, hoe zit dit dan met behoud van de Zuiderkerk en het aantal  
        woningen in resterend beheer? 
10.   Graag vernemen wij de toekomstige onderhouds- en uitbreidingsplannen voor Zuid, is hier  
        een plan met begroting van?, zo ja dan willen wij dat graag inzien. 
11.   Dan wordt nog vermeld een evt. na-isolatie van de vloer van Zuid, hoeveel zal dit dan wel 
        gaan kosten? 
12.   De asbesttoestand in Zuid heeft veel geld gekost, is deze Kerk inmiddels geheel asbestvrij 
        verklaard? 
13.   Volledige openheid van plannen en cijfers naar lidmaten, kleine en grote kerkenraad is voor 
        ons een vereiste.  
14.   In de conceptjaarrekening over 2018 is de bestemmingsreserve Nieuw- en verbouw ver- 
        hoogd van € 87.115 per 31-12-17 naar € 500.000 per 31-12-2018. Kunt u aangeven wat de  
        reden/bestemming is voor deze verhoging? 
         
 
     
    


