
Oude Helenakerk  

en 

Elim 

In het hart van de  

Aaltense samenleving 
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C Christelijke traditie 

C     Conflicterende belangen 
 

C     Creatief 

 

Welkom 
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Voorstellen OHK groep 

• Als groep van 9 stellen wij ons eerst voor: 

• Dhr./Mw. Berthe en Jan Willem Helmink 

• Dhr./Mw. Tia en Gert van der Schoot 

• Dhr. Arnold Arentsen 

• Dhr. Joop Lubbers 

• Dhr. Harm Veldhuis 

• Dhr. Henk Roelofse 

• Dhr. Henk Heijnen 

 

 

Technische advisering: 

Ronald van der Plaats 
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Programma 

Inhoud presentatie: 
 

• Inleiding door de voorzitter OHK groep 

• Uitgangspunten juridische aspecten 

• Opzet StiBOHA 

• Plan voor exploitatie  

• Uitgangspunten bouwkundige zaken 

• Afsluiting 
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Doel van de groep OHK. 

• De Oude Helenakerk en gebouw 
Elim (incl.Kerkstr2) behouden 
voor de Protestantse  Gemeente 
Aalten 

• Exploitatie en beheer in een 
eigen stichting onderbrengen 

• De eeuwenoude centrale rol van 
de OHK in de Aaltense 
samenleving een nieuwe inhoud 
geven voor komende generaties   

• Centrum van bezinning, 
ontmoeting  en cultuur 
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Voorstel van de  

Groep  Oude Helena Kerk 

Juridische Zaken 

 

Jan-Willem Helmink 

Harm Veldhuis 
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Mogelijkheden voor overdracht  

in een andere beheersvorm  (1) 

Volgens het Regionaal College voor de Behandeling van 

Beheerszaken (RCBB) van de PKN zijn er drie 

mogelijkheden: 

1 Stichting Vrienden van de OHK.  

Het doel van de Stichting is geldwerving voor het 

kerkgebouw. De huidige SRF kan gezien worden als een 

dergelijke Stichting. 

2 Exploitatie- of Beheersstichting, StiBOHA. 

        StiBOHA staat voor: 

        Stichting Beheer en onderhoud Oude Helenakerk Aalten. 

        Kerk én Elim blijven eigendom van de PGA. 
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Mogelijkheden voor overdracht  

in een andere beheersvorm  (2) 

3 De eigendomsstichting: de SOGK. 

Eigendom Kerk en exploitatie ervan wordt 

overgedragen aan de SOGK. Exploitatie moet echter 

wel door een lokale commissie worden geregeld met 

daarbij afdracht van het exploitatieresultaat aan de 

SOGK. 

 

     Elim wordt niet overgenomen door de SOGK. 
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Huidige situatie 

• De Oude Helenakerk én gebouw Elim zijn in eigendom en beheer   
van de Protestantse Gemeente Aalten. 
De PGA draagt de lusten en de lasten van o.a. beide gebouwen.    

    

• De PGA is voornemens te voorzien in een andere beheersvorm 
omdat de financiële lasten te zwaar op de begroting drukken. 

 

• De Stichting Restauratiefonds voor de Oude Helenakerk aan de 
Markt, is een zelfstandige Stichting en draagt al 32 jaar ruimschoots 
bij aan het onderhoud van de OHK. 
In de afgelopen jaren voor een bedrag van totaal:  
 

€ 378.242,00!!  
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Gewenste situatie door groep OHK     (1)    

De Protestantse Gemeente Aalten 

• blijft eigenaar van zowel OHK als Elim. Elim blijft 
noodzakelijk voor een goede exploitatie. 

• maakt Kerk en Elim multifunctioneel. 

• verhuurt beide gebouwen aan een lokale Stichting. 
(StiBOHA) 

• blijft verzekering van gebouwen, verwarming, stroom en 
water betalen voor beide locaties. 

• kerkdiensten blijven houden volgens jaarlijks vooraf 
opgesteld rooster in de OHK (geen huurkosten)  

• diensten buiten het rooster om in onderling overleg.     

• draagt bij aan StiBOHA voor klein en groot onderhoud 

• ontvangt een huurvergoeding ( netto exploitatieresultaat 
minus 25%) van StiBOHA. 
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Gewenste situatie door groep OHK     (2)     

• StiBOHA zorgt voor beheer en exploitatie van 
zowel Kerk als Elim 

• StiBOHA stelt commissies in voor: 
Beheer/Onderhoud – Exploitatie/Verhuur – 
Fondsenwerving en Evenementen 

• StiBOHA staat voor een breed, zowel kerkelijk 
(huis van gebed) als niet-kerkelijk (huis van 
ontmoeting), gebruik voor de burgers van Aalten 

• De leden van StiBOHA komen uit de Aaltense 
bevolking, het College van Kerkrentmeesters 
heeft één afgevaardigde in het bestuur 
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Gewenste situatie door de groep OHK     (3)    

• Een huurcontract wordt opgesteld tussen 

Kerkbestuur en StiBOHA 

• Een gebruiksovereenkomst wordt afgesloten 

tussen Kerkbestuur en StiBOHA. 

• StiBOHA regelt de aanvraag van subsidies, 

fondsen en sponsoring 

• StiBOHA draagt onderhoud en restauratie op aan 

aannemers, middels aanbesteding  

• Stichting Restauratiefonds blijft vooralsnog een 

zelfstandige Stichting naast de op te richten 

StiBOHA 
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Ontbinding gebruiksovereenkomst 

• Wanneer één van de partijen de afspraken 

in deze overeenkomst niet nakomt of niet  

langer wenst na te komen, kan deze 

overeenkomst ontbonden worden, nadat 

aan wederzijdse verplichtingen is 

voldaan. 
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Verschillen bij overdracht    (1) 

SOGK 

• Een bruidsschat is van 

toepassing. 

Kosten zijn voor PGA, de SRF 

draagt hierin niet bij.  

 

• Bij ontbinding van de SOGK 

bestaat geen restitutie van de 

ingebrachte gelden. 

 

 

Lokale Stichting , StiBOHA 

• Geen bruidsschat, geld blijft 

lokaal. 

 

 

 

• Bij ontbinding van de 

huurovereenkomst tussen de 

PGA en StiBOHA  vloeit het 

vermogen terug naar de PGA. 
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      SOGK 

 

• Kerk dient multifunctioneel te 

worden gemaakt. Kosten voor 

de PGA, de SRF draagt hierin 

niet bij. 

 

• PGA is lokale zeggenschap 

kwijt. 

 

    Lokale Stichting , StiBOHA 

 
 

Verschillen bij overdracht    (2) 

 

• Kerk dient multifunctioneel te 

worden gemaakt. SRF draagt 

hier, na overleg, wél aan bij. 

 

 

• PGA behoudt lokale 

zeggenschap. 
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Verschillen bij overdracht    (3) 

      SOGK 

• De lokale organisatie moet 

exploitatie regelen voor een 

“vreemde” stichting.  

• minder betrokkenheid van de 

vrijwilligers. 

 

• PGA betaalt huur voor 

kerkgebruik. 

 

 

 

    Lokale Stichting , StiBOHA 

• De lokale organisatie regelt 

exploitatie voor de Aaltense 

StiBOHA. 

• meer betrokkenheid van de 

vrijwilligers. 

 

• PGA betaalt geen huur voor 

kerkgebruik. 

Het netto exploitatiebedrag 

minus 25% kan in belangrijke 

mate voorzien in de kosten 

voor de PGA. 
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Verschillen bij overdracht    (4) 

SOGK 

• Elim wordt niet overgenomen 

door de SOGK!! 

 

Lokale Stichting , StiBOHA 

 

• Elim blijft behouden voor de 
PGA. 
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Organogram StiBOHA 

                             StiBOHA   

   Stichting Beheer en onderhoud  

        Oude Helena Kerk Aalten 

 Centrale administratie 

 PR en communicatie 

Manager/beheerder 

     Algemeen bestuur 

Cie. Beheer en       

onderhoud 

Cie. Exploitatie en 

verhuur 

Cie. Evenementen  Cie. Fondsenwerving 

Eigen groep 

vrijwilligers 

Eigen groep 

vrijwilligers 

Eigen groep 

vrijwilligers 

Eigen groep 

vrijwilligers 
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Uitgangspunten Exploitatie 

OHK, gebouw Elim en Kerkstraat 2 

 

Arnold Arentsen 

Joop Lubbers 

Henk Roelofse 
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Oude Helenakerk    (1) 

•  Bankenplan multifunctioneel maken 

•  Behoud van minimaal 500 zitplaatsen 

•  Stilte- gedachtenishoek creëren 

•  Het koor geheel vlak maken 

•  Grafkelder in het koor zichtbaar maken 

•  Consistorie mede inrichten als klein museum 

•  In de zuidbeuk replica’s aanbrengen 

   van de kruiswegstaties 

•  Het toegankelijk maken van de toren voor bezoekers 
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Oude Helenakerk    (2) 

• Het verplaatsbaar maken van de kansel 

• Het aanbrengen van bevestigingspunten voor  

  licht en geluid bij events 

• Het aanbrengen van schermen in de zuidbeuk 

• Bij vernieuwen van vloer kabelgoten aanbrengen 

• Aanbrengen van een traverse of brug (plateau) 

  tussen uitgang zuid en Elim  
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Oude Helenakerk    (3) 

•  Plaatsen van beamers, vast of verplaatsbaar 

•  Aanschaf van flexibele podiumdelen 

•  Voorbereidingen tot energie neutraal maken 
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Gebouw Elim  

• Zonnepanelen op zuidzijde 

• Koude keuken 

• Extra toiletten en garderobe 

• Kantoren en ontmoetingsruimte 

• Keldertje weer beschikbaar als kleedkamer 

• Comfortabele stoelen voor grote zaal 

 

• Aanstellen van een manager/beheerder  
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Evenementencommissie 

Evenementencommissie: 

• organiseert evenementen, kerkbezichtigingen, 

  openstellingen en groepsrondleidingen 

• communiceert met het Restauratiefonds over het plannen 

  van een jaarprogramma 

 

De coördinator van elke commissie zit in het algemeen 

bestuur en stuurt een eigen groep van vrijwilligers aan 

 

     

   24 



Activiteiten en events 

• Stiltehoek elke dag open voor publiek 

• Bezichtigingsmogelijkheden uitbreiden 

• Expliciet toeristische opzet van rondleidingen  

  voor groepen 

• Kerk openstelling tijdens events in centrum 

  van Aalten( koopzondagen, Aalten dagen etc.) 

• Plexiglas donatiekubus voor StiBOHA  
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Activiteiten en events 

•  Samenwerking met stichting ORGEL 

•  Verhuur voor trouw- en rouwdiensten 

•  Verhuur van kerk en Elim aan derden ook voor 

   concerten, evenementen etc. 

•  Doelgroepen voor bezichtiging actief benaderen 

•  Samenwerking met o.a. Onderduikmuseum, VVV, SAP, 

   Synagoge én in Euregio verband 

•  Per jaar 12 (eigen) evenementen in en om kerk en Elim 

•  Exposities 
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Horeca 

•  Horeca vergunning vereist  

•  Horeca inkomsten zijn noodzakelijk voor de exploitatie 

•  Faciliteren van (familie) feestjes en recepties 

•  Differentiatie van prijzen wordt gehanteerd  
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Vrijwilligers 

•  StiBOHA stelt teams samen voor diverse activiteiten 

•  In de horecagroep is het belangrijk om te 

   beschikken over vrijwilligers die goede gastvrouwen 

   c.q. gastheren willen zijn. 

•  Incidenteel is een financiële vergoeding bespreekbaar 
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PR en Communicatie 

• Voor alle activiteiten is PR en Communicatie  

  noodzakelijk middels eigen logo, website, social 

  media, persberichten, email, beursstands enz.  

• De manager/beheerder heeft een spilfunctie in de 

  acquisitie en het opbouwen van een netwerk 
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Uitgangspunten  

bouwkundige zaken 

OHK, gebouw Elim en Kerkstraat 2 

 

              

Henk Heijnen 

           Gert van der Schoot 
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Bouwcommissie 

Aangevuld met rechten van een Bouwteam: 

• Broekhout B.V.  

• Architect Henrie Drenthel 3dNB 

• Technische advisering fa. Perebolte 

• Gespecialiseerd bedrijf kerkbanken  

• Fa. van Lochem constructiewerk 

• Fa. Luiten installatietechniek 
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Verbinding 

• Een studie is gedaan naar de noodzakelijke behoefte 

voor verbinding tussen Kerk en gebouw Elim 

• Onze commissie heeft met een fly-over voorstel 

overleg gevoerd met de plaatselijke overheid en 

monumentenzorg 

• Er zijn twee fly-over voorstellen  

    gepresenteerd 
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Verbinding (1) 
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Verbinding (2) 
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Verbinding 

• Monumentenzorg heeft deze fly-over afgekeurd  

• Wel noemt monumentenzorg dat een z.g. splitlevel 

bespreekbaar is 

• Gezien de grote bouwkundige aanpassingen wordt voorlopig 

afgezien van een verbinding Kerk en Elim 
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Verbouw Kerkstraat 2 / Elim 

• Het voorstel in de bestaande bebouwing van 

Kerkstraat 2 en hoge zaaltje tot aan Elim is in enkele 

concepten uitgewerkt. 

• Dit concept is nu ons eigen splitlevel geworden. 
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Verbouw Kerkstraat 2 / Elim 

 

A 

A1 

A2 

A3 
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Koude keuken 

 

A 
A1 

A2 

A1 
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Kantoor Heidie / Jan-Willem en 

KerkVenster 

A 
A1 

A2 

A2 
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Jeugdhonk 

 

A 
A1 

A2 

A3 
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Variant jeugdhonk 

 

A 
A1 

A2 

A4 
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Verbouw Kerkstraat 2 / Elim 

• Als extra mogelijkheid heeft de bouwgroep studie 

gemaakt voor het energie-neutraal maken van gebouw 

Elim 

• Op het bestaande dak en het voorgestelde splitlevel 

tussenelement komen ruim 80 zonnecollectoren,  

met een opbrengst van 21500 kWh 

• Fa. Perebolte (bouwteam lid) heeft ons hierover 

geïnformeerd (bijlage) 

• De centrumfunctie van Aalten wordt door de restyling van 

Elim versterkt  
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Herinrichting Kerk 

 

• De bouwgroep heeft t.a.v. het kerkinterieur  in 

meerdere overlegronden plannen gemaakt waarbij de 

bestaande theatervormige opstelling wordt 

gerespecteerd 

• Met de plaatselijke overheid (dhr. Wim Bulsink) en met 

monumentenzorg zijn enkele voorstellen besproken, 

zie hiervoor bijlage D 

• Overleg met gemeente Aalten en 

monumentenzorginstanties is nog niet afgerond. 
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Herinrichting Kerk 
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Herinrichting Kerk 

 

B 

Koor gelijkvloers 
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   Herinrichting Kerk    

• D-1 bij A wordt ruimte gemaakt voor multifunctionele plaats:  koffiehoek of 

het tijdelijk plaatsen van verrijdbare banken uit gedeelte E. 

• D-2 bij B is een stiltecentrum gesitueerd met grote glazen 

wandafscheiding, de ontsluiting is mogelijk zonder openstelling gehele 

kerk. 

• Via het portaal komt er een ontsluiting naar het stiltecentrum. 

• D-3 verbeterde theatervorm van de banken met kussens, zowel zit- 

alsook rugvlak. 

• In bouwteam wordt een proefbank gemaakt, zie F, bankopstelling 

verruimen naar 80cm h.o.h. 

• D-4 onze commissie heeft een verplaatsbare preekstoel onderzocht. Zie 

bijlage.  

• D-5 het koor wordt gelijkvloers gemaakt.  

• De grafkelder wordt zichtbaar gemaakt d.m.v. gelaagd glas. 46 



Leader 

• Leader is Europees geld, bestemd voor 

krimpgebieden, welke in onze regio reeds enkele 

keren is toegekend. 

• Veel energie heeft de bouwgroep gestoken in een 

subsidiabel voorstel. 

• De groep OHK heeft een Leaderaanvraag voorbereid 

en besproken met de coördinator Mevr. Jolanda 

Kemna. 
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Leader 

• Het ingediende plan is volgens mevr. Kemna beslist 

Leaderwaardig!! 

• In Aalten is dhr. Tom Lamers verantwoordelijk voor de 

Leader-nominatie. 

• Aangezien komende maand juli een nieuwe 

nominatieronde en tender wordt gehouden, heeft de 

OHK-groep een uitvoerige presentatie ingediend, 

zodat we hopelijk in aanmerking komen voor subsidie.  

Zie hiervoor de uitvoerige bijlage.  
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Oude Helenakerk 
en 

Elim 

De heringerichte Oude Helenakerk en  

de restyling van Elim staan garant voor  

optimaal gebruik van beide gebouwen  

voor toekomstige generaties in 

  
het hart van de Aaltense samenleving 
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Dank voor uw aandacht 

    

   Hoe verder? 
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Vervolg vanaf mei 2018 

51 

Voorgaande presentatie voor het College van 

Kerkrentmeesters heeft op 23 mei 2018 

plaatsgevonden 
 

De OHK-groep heeft daarna haar werkzaamheden 

voortgezet 

 

De presentatie  voor de Kleine Kerkenraad op 

24 januari 2019 is een compactere versie maar 

bevat meer actuele en informatieve dia’s. Deze 

presentatie vindt u eveneens op deze site. 
 

 

 


