
5-4-2019 OHK Groep 1 



  

5-4-2019 OHK Groep 2 



  
    De kerk is een plek waar zichtbaar wordt dat 

God bij de wereld is en dat mensen bij elkaar 
horen. (Erik Borgman) 
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 “De kerk heeft toekomst waar 
ze zich verbindt met anderen"  



INHOUD 

                Groep OHK: 
 

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 
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Uitgangspunten 
 
Doel van de groep OHK 
 
Bouwzaken 
 
Beheer en exploitatie 
 
Elim 
 
Financiële aspecten 
 
Bronnen en Samenvatting 
 



Onze uitgangspunten 

• Onderzoek de mogelijkheden voor het 
overdragen van de OHK en Elim in een of 
andere beheersvorm zodanig dat 
medegebruik door de PGA in de toekomst 
gewaarborgd blijft. (Kerkenraadsbesluit van 14-04-2016) 

• Ook wanneer er zich andere goede initiatieven 
voordoen die voldoen binnen de kaders van 
onze opdracht dan zullen we deze naar 
behoren onderzoeken. (KV 26-01-2018) 
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Doel van de groep OHK vanuit GELOOF 
EN GEMEENSCHAPSZIN 

 

 
 

• De Oude Helenakerk en gebouw 
Elim (incl. Kerkstraat 2) 
behouden door de Protestantse 
Gemeente Aalten  

• Realisatie Jeugdhonk in Elim 
• Beheer en exploitatie  

onderbrengen in een eigen 
stichting: StiBOHA (Stichting Beheer 
en onderhoud Oude Helenakerk Aalten) 

• Centrum van bezinning, 
ontmoeting en cultuur  
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 Om de eeuwenoude centrale rol van de OHK in 

Aalten een nieuwe inhoud te geven voor 
komende generaties is  functionaliteit een 
belangrijke voorwaarde.  

    Daarom moeten de kerk en het 
verenigingsgebouw Elim een uitstraling krijgen 
waarbij oude waarden en tradities worden 
verbonden met eigentijdse mogelijkheden.   
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Functionaliteit en Uitstraling 
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Functionaliteit en Uitstraling 
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Functionaliteit en Uitstraling 
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Muziek in de Helena 

Expositie 

 



Functionaliteit en Uitstraling 

• Symbolen, Zingeving, 
Oecumenische Vieringen, 
Cultuur, 
Kerkcafé/d’Angang  

  

• Gaat  PGA op weg naar 
een pioniersplek in 
religieus Aalten? 
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De kerk is echt voor het hele dorp 
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3 Opties voor een andere beheersvorm 
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 onderhoud van het 

kerkgebouw.  
2 De eigendomsstichting:   
 Eigendom Kerk en exploitatie ervan wordt overgedragen aan  
 bijv. SOGK. Exploitatie moet echter wel door een lokale commissie 

worden geregeld. 
3 Exploitatie- of Beheersstichting.   = VOORKEUR  OHK-GROEP 
 Doel van de stichting is activiteiten ontwikkelen in en rond de kerk  
 die geld genereren om het kerkgebouw te beheren en te 

exploiteren, waarbij Kerk en Elim in eigendom blijven van PGA. 
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Gewenste situatie: LOKALE STICHTING 

 
 

    De Stichting(StiBOHA) staat voor een breed 
gebruik door en voor de Aaltense 
gemeenschap (PGA, RK, Musea, Gemeente 
Aalten, SAP en andere belanghebbenden) 

 

    Leden van de Stichting(StiBOHA) komen uit 
de Aaltense bevolking (met afvaardiging van 
C.v.K.) 
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Argumenten voor  lokale stichting  

• Geld blijft lokaal  
• Lokale zeggenschap blijft behouden  
• Lokale Stichting regelt beheer en 

exploitatie,  
• Grotere betrokkenheid van vrijwilligers  
• Stichting Restauratiefonds Oude 

Helenakerk draagt bij in kosten van het 
multifunctioneel maken van de Kerk   

• In een overeenkomst tussen StiBOHA en 
de PGA worden de financiële aspecten 
vastgelegd (huur, exploitatie-resultaat, 
verwarming en verzekering etc.) 
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Verschillen bij overdracht     

          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. 

• Kerk dient multifunctioneel te 
worden gemaakt. Kosten voor de 
PGA, de SRF draagt hierin niet bij. 

• PGA is lokale zeggenschap kwijt. 
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        Lokale Stichting 

•   Geen bruidsschat, geld blijft lokaal. 
 
•   Bij ontbinding van de huurovereenkomst 
     tussen de PGA en de Stichting vloeit het 
     vermogen terug naar de PGA. 
 
•   Kerk dient multifunctioneel te worden  
     gemaakt. SRF draagt hier, na overleg,  
     wél aan bij. 
 
•   lokale zeggenschap blijft behouden. 
 

 
 
 



Verschillen bij overdracht (vervolg) 

• De lokale organisatie moet 
exploitatie regelen voor een 
“vreemde” stichting.  

• minder betrokkenheid van de 
vrijwilligers. 

• PGA betaalt huur voor 
kerkgebruik. 

• Elim wordt niet overgenomen 
door de SOGK!! 
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•   De lokale organisatie regelt exploitatie 
     voor de Aaltense Stichting. 
 
•   meer betrokkenheid van de vrijwilligers. 
 
•   PGA betaalt geen huur voor kerkgebruik 
 
•   Elim blijft behouden voor de PGA 
 
•   PGA deelt in de netto exploitatie- 
     opbrengst 
 

 

      SOGK       Lokale Stichting 



Organisatie van de Stichting 

De Stichting stelt commissies in voor:  
 

Beheer en Onderhoud:  Contracten / Vrijwilligers 
 

Exploitatie :    Rouw/trouwdiensten, verhuur aan derden voor concerten, events 
 

Fondsenwerving:  Particulier Initiatief  
                                  Stichting Restauratiefonds 
                                  Subsidie  Gemeente/Provincie/ Min.v. OCW   
                     Leader 
Evenementen:    Stiltehoek iedere dag open voor publiek 
                               Kerkopenstelling tijdens koopzondagen, Aaltendagen e.d. 
                               Expliciet toeristische opzet van rondleidingen voor groepen 
                               Organiseert evenementen (Musicals, Concerten, Diners, Lezingen) 
 

 

Noodzakelijk:    Aanstelling van MANAGER/BEHEERDER (betaalde parttimer) 
 

5-4-2019 OHK Groep 18 



BOUWZAKEN  
 

• PGA is en blijft eigenaar van OHK en Elim   

• beide gebouwen moeten multifunctioneel 
worden gemaakt  

• BOUWCOMMISSIE / BOUWTEAM 

• Lokale bedrijven hebben belangeloos hun 
expertise ingebracht 
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Interieur OHK 
 

• Voorbereiden tot het energie neutraal maken  
(o.a. Energiescan Huis en Erfgoed Collectief )  

• Interieur Kerk: in het Planoverleg Arnhem 
(Provincie, Monumentenwacht, Gelders Genootschap, RCE) 

reageren adviseurs op hoofdlijnen positief op 
het gepresenteerde plan (verslag Planoverleg dd 26-

6-2018) 

• Theatervorm zoveel mogelijk handhaven 

• Voldoende flexibiliteit voor zowel intieme 
vieringen als grote bijeenkomsten  

• Stilte- / gedachtenisplek   
 

 

. 
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Interieur OHK (vervolg) 

• Preekstoel verplaatsbaar maken 

• Koor vlak maken 

• Plaatsen van flexibele podiumdelen / 
videoschermen / licht en geluid / WiFi 

• Replica’s  van de kruiswegstaties aanbrengen 

• Toren toegankelijk maken  

• Grafkelder (in 1973 ontdekt) in Koor of buiten 
in talud zichtbaar maken 

NB: In de groep OHK is expertise aanwezig om 
middels het bouwteam tot een 
kostenbegroting te komen 
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Huidige indeling 
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Planoverleg (besproken optie 26-6-2018)  



Voorkeuroptie (met aanbeveling van architect P. van Vliet) 
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 ELIM en Kerkstraat 2 
• Jeugdhonk, ontmoetingsruimte en 

kantoren 

• Koude Keuken: faciliteren van 
(familie)feestjes en recepties 

• Zonnepanelen op zuidzijde    

• Extra toiletten en garderobe  

• Inrichting interieur o.a. comfortabele 
stoelen / keldertje als kleedkamer 

• Bouwteam Elim 

 

NB: In de groep OHK is expertise 
aanwezig om middels het bouwteam 
tot een kostenbegroting te komen 
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De Commissie Welstand (gem. Aalten) 
heeft ingestemd met het 
onderstaande plan 
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Verbinding kerk en Elim 
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Monumentenzorg heeft een fly-over afgekeurd  
Wel is voor monumentenzorg een zgn. splitlevel in 
het talud van de kerk bespreekbaar.  



Optie voor splitlevel verbinding  
en toegankelijk maken van toren 
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Ideeën voor exploitatie 

• Grote en kleine events in kerk en Elim 
• Uitbreiding van kerkbezichtiging 
• Stiltehoek van 8 tot 8 open voor publiek 
• Rondleidingen voor groepen incl. horeca 
• Toeristische trekpleister creëren (exposities, 

grafkelder, kruiswegstaties, torenbezichtiging) 
• Samenwerking met Nat.Onderduik museum, 

Synagoge en SAP voor gezamenlijk events,acties 
en publiciteit 

• Teams van vrijwilligers samenstellen die een hart 
voor de OHK hebben of krijgen 
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Prognose exploitatie 

INKOMSTEN KERK:         
Events / Kerkbezichtigingen / Verhuur:        €13.000 
 

 
INKOMSTEN ELIM:          
Events / Horeca / Verhuur:                             €33.000 
 

 
Uitgaven OHK en ELIM:   
Belastingen / Personeel / Uitgave PR etc.  €46.000 
 
PM:  Over betaling van huur aan PGA zullen nadere afspraken 
     moeten worden gemaakt 
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Inkomsten/Kosten   
2007 t/m 2017 

    OHK                     ELIM        Totaal OHK/Elim            ZUID 
Inkomsten           43.833,00            52.812,50           96.645,50           90.150,65 
Kosten                243.103,16         159.845,37         402.166,95      *540.949,02  
Saldo Last          199.270,16         107.032,87         305.521,45         450.798,37  
 
Gemiddelde last  per jaar                                            27.774,68          40.981,67  
2018 en volgende 8 3/4 jaren Afschr. C.V. Zuiderkerk                           6.005,00   
                                                                                                                     46.981,67 
Na zomer 2022 vervalt afschrijving Zuiderkerk                                      3.896,00 
                                                                                                                     43.085,67 
 
• Kosten Zuiderkerk zijn incl. asbestsanering 2016/2017   96.742,00 

     Onderhoudsvoorziening 2017   53.275,00 
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Financiele aspecten 



Inkomsten/Kosten Buffet 2015 t/m 2017 

    ELIM                          ZUID 
Inkomsten              47.954,89 **           21.999,09 
Kosten inkoop       17.429,09                 14.815,06 * 
Saldo baten             30.525,80                    7.184,03 
 
* Inkoop koffie gebeurt door Zuiderkerk en wordt niet doorberekend.  
  
   In de Zuiderkerk wordt koffie geschonken vóór en ná diensten. 
 
** Bij de inkomsten van Elim is nog geen rekening gehouden met   
      huuropbrengst ( 9.765,00 p.j. vanaf 2018) van het Studiehuis. 
 
      De kosten van een beheerder zijn hierin niet meegenomen 
 

5-4-2019 OHK Groep 32 



Bronnen 
• Privéarchief van lid OHK-groep (1965-heden) 

• Architect Paul van Vliet (aanbeveling van Gelders 
Genootschap) 

• Door OHK groep samengesteld bouwteam 
• Rapport Stichting Waardebeheer 
• StiBeMa (Doesburg) , St.Vrienden v.d. Dorpskerk Vorden 
• Planoverleg Arnhem (Provincie, Monumentenwacht, Gelders 

Genootschap, RCE) 

• Restauratiefonds 
• Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
• Studiedag ErfgoedAcademie 
• Commissie Cultureel Erfgoed (gem. Aalten) 

• Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
• Deelname “Aftrap nationale kerkenaanpak” Nijmegen 
• Dorpskerkenbeweging PKN 
• “Sporen van God in het dorp” (Jacobine Gelderloos) 

• Diverse publicaties 
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Aftrap nationale kerkenaanpak 
                               10 nov 



  
• Oude Helenakerk en Elim blijven bij PGA  
• Speerpunt: JEUGDHONK 
• Beide gebouwen restylen en inzetten op duurzaamheid  
• Oprichten van Lokale Stichting  
• Transitie naar invulling van andere vormen van bezinning  
• Centrale plaats van ontmoeting voor het hele dorp  
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