
Presentatie over Eigendomskwestie OHK 

 

U, kerkenraad buigt zich over een voorgenomen besluit dat leidt tot mogelijke overdracht 

van de OHK naar SOGK. Op verzoek van uw moderamen zullen wij onze visie op een dergelijk 

besluit toelichten.  Het besluit van de KR van 21 april 2016 spreekt van overdracht van 

beheer en NIET van overdracht van eigendom.  Daarbij worden kerk en Elim beide genoemd.  

 

Het al dan niet in eigendom houden is een besluit met verstrekkende gevolgen. Uiteindelijk 

is een gebouwenkeuze vooral een financiële keuze, waarbij alle bedragen die nu en in de 

toekomst nodig zijn voor onderhoud en exploitatie in overweging moeten worden genomen. 

Op grond van deze financiële analyse komen wij tot de conclusie: de Oude Helenakerk in 

eigendom te houden.  

Immers bij een overdracht van eigendom van de Oude Helenakerk aan de SOGK treedt een 

forse kapitaalvernietiging voor de PGA op ( kerk als vermogen + overdracht kosten) 

 

Wanneer we de kosten van de Oude Helenakerk, die worden gefinancierd door subsidies en 

bijdragen van SRF en dus niet rusten op de inkomsten via de Kerkbalans, vergelijken met de 

kosten van de Zuiderkerk, die wel geheel uit de opbrengsten van de Kerkbalans moeten 

worden betaald, kunnen we alleen maar concluderen dat het economisch gezien niet 

verstandig is om de Oude Helenakerk over te dragen aan de SOGK.  

 

Wij als werkgroep OHK, met verkregen mandaat tot overleg met diverse instanties, heeft 

plannen ontwikkeld dat slechts één doel heeft: PGA blijft eigenaar van Kerk en Elim. Dat 

was immers het uitgangspunt waarmee de OHK-groep is ontstaan. 

Onze plannen tot behoud van Kerk en Elim zijn zorgvuldig uitgewerkt dat komende 

generaties een PAREL erven dat geen last maar een geschenk (Aaltens Religieus Erfgoed) is 

en een oase in het dorp zal blijken te zijn. 

Echter, wij zullen vanavond alleen over de eigendomskwestie onze visie voorleggen. Dat is 

een principiële kwestie. Wanneer wij weten wie de eigenaar zal zijn van Kerk en Elim, dan 

worden de gevolgen duidelijk voor de door ons ontwikkelde plannen. In geval van 

overdracht van eigendom aan SOGK dan zijn onze plannen niet meer relevant. 

Dus presenteren wij maar een deel van onze omvangrijke portefeuille waarin wij 

uitgewerkte plannen hebben ontwikkeld over bestuur, juridische zaken, bouwzaken, beheer 

en exploitatie. In onze PP voor de KK van 24-01-2019 kunt u kennis nemen van deze plannen. 

 

Anno 2019 is kerkverlating, kerksluiting aan de orde van de dag. 

De hedendaagse mens is jachtig, ontheemd, eenzaam;  de huidige mens moet voldoen aan 

flexibiliteit en doelmatigheid, de maatschappij individualiseert. 

Diezelfde mens is ook op zoek naar hoop, troost, vertrouwen, naar een plek in stad of dorp 

waar verstilling voelbaar is, waar sfeer geboden wordt en schoonheid zichtbaar is. 



De OHK is een plek in Aalten, in het centrum van het dorp waar mensen een ontmoeting op 

velerlei wijze kunnen ervaren, een plek van bezinning (collectief en of individueel) en een 

plek waar cultuur zich manifesteert.  

Een kerkgebouw dat er al eeuwenlang staat en nog eeuwen meekan. 

 

De PGA draagt bij aan de leefbaarheid in ons dorp via haar dorpskerk en via Elim. Als 

vanzelfsprekend heeft PGA de regie, zichtbaar in het houden van kerkdiensten, naast de 

rouw-en trouwdiensten, activiteiten die SRF met haar vele vrijwilligers ten bate van de OHK 

organiseert , het werk van de suppoosten die gasten en toeristen rond leiden, cantorij, 

Stichting Orgel en Muziek en Passie die in de OHK steeds meer bezoekers trekken.  

Juist de conclusie “dat wanneer een dorpskerk kerk is in de breedste zin van het woord 

(verkondiging van het evangelie, plek van ontmoeting, vindplaats van het Heilige), deze 

moet blijven behouden”, is niet alleen uit wetenschappelijk onderzoek duidelijk geworden, 

maar is ook een uitspraak van onze huidige minister van OCW. Op studiedagen, die we 

hebben gevolgd, wordt dit eveneens benadrukt. Een breed gebruik van het kerkgebouw leidt 

ook tot een verbreding van de financiële basis voor de in standhouding van het kerkgebouw. 

 

Het zichtbaar kerkelijk hart van Aalten zodanig afzwakken door mogelijk overdracht aan een 

niet-Aaltense organisatie, is voor ons ondenkbaar! 

 Daarbij aangetekend dat bij overdracht aan SOGK Elim niet wordt meegenomen, het 

kerkgebouw zelf SOGK-proof gemaakt moet worden volgens het haalbaarheidsonderzoek 

door Van Hoogevest met toiletten, garderobe en keuken, met als gevolg minder zitplaatsen.  

Wij spreken niet alleen over geldverspilling, maar zien ook dat de kerk veranderd wordt in 

een zaal met herinneringen uit wat ooit een Godshuis is geweest. 

Aalten wordt dan een plaats waar de kerkelijke activiteiten uit het centrum dreigen te 

verdwijnen en alleen nog in de periferie van het dorp gevonden kunnen worden.  

Het mag duidelijk zijn dat de OHK een baken is!  Het is altijd in handen van een 

kerkgemeenschap geweest waarbij talloze vrijwilligers zich hebben ingezet. Gaan we 

daarvan de regie uit handen geven of wel: “de kerk vervreemden van de Aaltense 

samenleving”? 

NEE, zegt de OHK-groep en met haar velen uit de gemeente. Wij wensen eigendom en 

zeggenschap te behouden, want : 

 De OHK is in een uitstekende staat van onderhoud 

 Gezien de financiële positie van PGA bestaat totaal geen noodzaak nu de kerk af te 

stoten 

 Door het SRF is vanaf  1985-2019 €378.241,39 betaald voor restauratie en onderhoud 

naast ontvangen rijkssubsidies (o.a. SIM subsidies voorpreventief onderhoud); de 

PGA heeft slechts heel beperkt hieraan  hoeven bijdragen.  

 Bestuur en vrijwilligers van SRF kunnen zich niet verenigen met overdracht aan SOGK 

 SOGK blijft een stichting die van buitenaf uiteindelijk het beleid bepaalt; een 

plaatselijke commissie moet zorgen voor een sluitende exploitatie. Hierbij is sprake 

van een risico voor PGA dat zelfs kan leiden tot sluiting van het kerkgebouw. 



 

We spreken niet over LAST, maar over een PAREL! 

Die hoop “oude stenen” zijn voor ons een hoop “levende stenen”. 

Aaltenaren kunnen zelf heel goed hun zaken regelen. Kennis van zaken is in Aalten in ruime 

mate beschikbaar. De motivatie van vrijwilligers van de Stichting Restauratie Fonds evenals 

de vrijwilligers die nodig zullen zijn voor een Lokale Stichting zal groter zijn dan participatie 

in vrijwilligerswerk voor een “vreemde” organisatie. 

Besef daarnaast dat, wanneer de OHK in vreemde handen komt, vele gelovigen zich 

ontheemd voelen, losgetrokken van hun wortels. 

Daarom:  

 Investeer in de eeuwenoude OHK en profiteer zelf van deze investering 

 Na aanpassingen gaat deze nog eeuwen mee 

 Burgers van Aalten zullen naar verwachting financieel bijdragen voor behoud van de 

OHK (vergroting financieel draagvlak!) 

 Breder gebruik van het kerkgebouw betekent ook dat de kosten breder worden 

gedragen. 

 Geen twijfel en angst maar KANSEN voor de toekomst. 

 

De OHK + Elim (incl. jeugdhonk) blijven vanuit ons perspectief dus functioneel hun plek 

behouden in de dorpskern van Aalten in eigendom van PGA, ook wanneer de 

kerkgemeenschap kleiner wordt. Flexibiliteit voor welke generatie dan ook blijft met gebruik 

van Kerk en Elim gewaarborgd. 

 

Beide gebouwen hebben nodig: 

 Bouwkundige aanpassingen 

 Creëren van een Jeugdhonk 

 Energietransitie (besparing en het ontzorgen van komende generaties) 

 

Samenvattend: 

De Oude Helenakerk, staande in het centrum van het dorp waar zichtbaar wordt dat God bij 

de wereld is en mensen bij elkaar horen. 

Behoud het meest waardevolle en meest goedkope gebouw. 

 

Vanavond vragen wij u een stemming over het voorgenomen besluit tot overdracht van de 

Oude Helenakerk aan SOGK te heroverwegen en uit te stellen tot alle condities bekend zijn 

alvorens het op een gemeenteavond te presenteren. Wij bepleiten bovendien meer 

openheid en transparantie naar de gemeente te betrachten. 

 

 

 
OHK-groep 14-5-2019 


