
Plan Ludgerstraat 66 

De kerk als thuisplek. 

  

 

“De kerk” is meer dan alleen dan de kerkdiensten op zondag. “Kerk zijn” betekent dat je als kerkelijke 

gemeente een warme gemeenschap bent waar oog is voor elkaar. De kerkelijke gemeente als een 

thuisplek, waar je gezien wordt en je talent wordt benut en gewaardeerd. Waar je kunt groeien in je 

geloof en je van betekenis kunt zijn voor je omgeving, voor de samenleving. Van groot belang is 

hierbij ook de verbinding en het gesprek tussen de generaties. Om dit handen en voeten te geven 

ontwikkelde Jong Protestant het project #Durfte. 

(https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/themas/kerk-als-thuisplek/durfte-wat-is-durfte/).  

Ook het jongerenwerk van de Protestantse Gemeente Aalten (PGA) wil gaan werken met dit concept. 

#Durfte is ontdekken, ontwikkelen en groeien van tieners en jongeren in de kerkelijke gemeente. Dit 

gebeurt door verschillende leeftijdsgroepen aan elkaar te verbinden. Tieners, jongeren, volwassenen 

en ouderen zetten samen activiteiten op, zoals bijvoorbeeld het onderhouden van een moestuin, 

samen koken, creatief bezig zijn, enzovoort. Zo doen ze iets waar ze een passie voor hebben, waar ze 

goed in zijn, of goed in kunnen worden omdat je van elkaar leert. En waarmee ze iets kunnen 

betekenen voor hun omgeving. Door #Durfte wordt duidelijk dat geloven niet alleen iets is van 

luisteren en leren, maar ook van doen en ervaren.  

Onderbouwing waarom dit pand: 

Ludgerstraat 66 is een prachtige locatie om het concept “de kerk als thuisplek” vorm te geven. 

Allereerst omdat het al eigendom is van de PGA. En door de ligging naast de Zuiderkerk is er ook een 

duidelijke verbinding met ‘onze kerk’. Daarnaast voldoet het aan de volgende wensen: 

• Een ruimte die laagdrempelig is voor bezoekers. (Over het algemeen stappen 

mensen/jongeren makkelijker over de drempel van een gezellig huis dan van een kerk) 

• Een ruimte met een huiselijke en geborgen sfeer. (Ludgerstraat 66 zal dus ook de uitstraling 

en de inrichting van een “gewoon” woonhuis behouden) 

• Een (buiten)ruimte waar activiteiten kunnen worden georganiseerd. 

• Toegankelijk gedurende de hele week, op elk moment van de dag. (Dus niet afhankelijk van 

de zondagsdiensten en/of de openingstijden van het Kerkelijk Bureau.) 

• Internetaansluiting 

• Mogelijkheid tot het bereiden van maaltijden 

• Mogelijkheid tot het creëren van een werkplek voor de jongerenwerker. 

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/themas/kerk-als-thuisplek/durfte-wat-is-durfte/


Wat voor soort activiteiten worden er gehouden: 

Bij #Durfte worden groepen niet (meer) ingedeeld op leeftijd maar op passie. Elke groep bestaat dus 

uit jongeren én volwassenen die dezelfde passie delen. Dat betekent dus dat bij elke groep altijd 

begeleiding (een volwassene) aanwezig is. De activiteit van de groep kan van alles zijn, afhankelijk 

van de passie die in de groep gedeeld wordt. Van fotografie tot koken, van creatief bezig zijn tot 

tuinieren, van organiseren tot het regelen van het geluid of de beamer in een kerkdienst.  

Uitgaande van de interesses van de jongeren die nu deelnemen aan het jongerenwerk denken we 

aan de volgende activiteiten: 

• Tuinieren (in de tuin van Ludgerstraat 66) en/of een moestuin op het veld achter 

Ludgerstraat 66  

     
 

• Koken/bakken (in de keuken en eetkamer van Ludgerstraat 66) 

                                           

       



• Creatief bezig zijn bijv. fotografie, schilderen, bloemschikken, handwerken enz. (Afhankelijk 

van de soort creatieve activiteit in de bijkeuken/berging, de eetkamer, de woonkamer of het 

terras van Ludgerstraat 66) 

       
 

    
 

 
 

 

 

 



• Sporten: bijv. wandelen of hardlopen waarbij we in Ludgerstraat 66 even uitpuffen en wat 

drinken in de eetkamer, de woonkamer of op het terras. 

 

 

• Overige activiteiten zoals ontmoeting, verdieping, spelen, overleg, kinder-

/tienernevendienst, (pastorale) gesprekken en werkplek jongerenwerker. (In de eetkamer, 

de woonkamer, één van de slaapkamers of tuin van Ludgerstraat 66)    

 

    

 

Met al deze activiteiten willen de “kerk als thuisplek” vorm geven door in te zetten op verbinding, 

talenten, geloofsgesprek en iets doen voor een ander. De groepsgroote kan variëren van 4 tot 

maximaal 25 personen. Dit is afhankelijk van de activiteit en de ruimte waarin de activiteit plaats 

vindt. Zo zal een #Durftekoken groep kleiner zijn dan de kinder- of de tienernevendienst. (Zie bijlage: 

gebruik van de verschillende ruimtes) 



Groepen en activiteiten kunnen elkaar overlappen (bijvoorbeeld in de woonkamer kindernevendienst 

en boven in de slaapkamer tienernevendienst), maar het aantal personen dat tegelijkertijd gebruik 

maakt van Ludgerstraat 66 zal maximaal 25 zijn.  

Alle praktische zaken op een rijtje: 

• Het aantal personen dat gebruik maakt van Ludgerstraat 66 zal variëren, maar zal nooit meer 

dan 25 personen zijn. Over het algemeen zal de groepsgrootte tussen de vier en tien 

personen liggen afhankelijk van de activiteit. 

• Frequentie van het gebruik van Ludgerstraat is moeilijk te zeggen omdat de activiteiten nog 

in ontwikkeling zijn. Een inschatting: Kindernevendienst drie keer per maand een half uur op 

zondagochtend, tienernevendienst één tot twee keer per maand een uur op zondagochtend, 

#Durftegroepen 8 dagdelen per week (Bijvoorbeeld twee ochtenden, twee middagen en vier 

avonden). De jongerenwerker zal 28 uur per week aanwezig zijn. 

• Er is altijd een volwassene/begeleiding vanuit de PGA aanwezig. 

• Bezoekers van Ludgerstraat 66 maken gebruik van de achteringang via de poort aan de kant 

van de Zuiderkerk.  

• Fietsen worden gestald in het fietsenhok van de Zuiderkerk en auto’s geparkeerd op de 

parkeerplaats van de Zuiderkerk. 

• Ludgerstraat 66 wordt de werkplek van de jongerenwerker. Zij zal aanspreekpunt zijn voor de 

buurt (en zou indien gewenst in de buurt app kunnen). Daarnaast kunnen de 

jongerenpredikant en voorzitter van de jeugdraad gebeld worden bij eventuele overlast: 

1. Jongerenwerker:   Heidi Ebbers  06 48623833 

2. Jongerenpredikant:  Folkert de Jong  0543 450600 

3. Voorzitter Jeugdraad: Henri van Eerden 06 20507538 

• Gezien de aard van de activiteiten verwachten we geen overlast. Mocht er toch overlast 

ervaren worden dan kan er contact opgenomen worden met bovengenoemde personen. Zij 

zullen diegene die overlast veroorzaken aanspreken. Mocht dit niet afdoende zijn dan zal 

handhaving of de politie ingeschakeld worden. 

Brandveiligheid en vluchtwegen: 

Op alle deuren naar buiten (voordeur, achterdeur, tuindeur en balkondeur) zullen draaiknopcilinders 

geplaatst worden zodat deze deuren ten alle tijden te gebruiken zijn in geval van nood. De toegang 

tot deze deuren mag niet geblokkeerd worden (door bijv. meubels).  

Op het balkon en in de grote slaapkamer zal een vluchtladder aanwezig zijn. 

Zowel op de boven- als op de onderverdieping hangt een brandblusser. Op de bovenverdieping hangt 

deze op de overloop, op de benedenverdieping in de hal. Hierbij hangen ook duidelijke instructies 

over vluchtwegen en wat te doen  

Omdat er ook gekookt gaat worden zal er in de keuken een blusdeken komen te hangen en duidelijke 

instructies bij gebruik van de keuken (Wat te doen bij brand ect.). En zal er gezorgd worden voor 

pannen met passende deksels, passend bij de kookbron. 

Centraal en in risicoruimtes worden rookmelders conform de NEN 2555 (normale rookmelders, 

draadloos te koppelen variant) aangebracht. 

Jongerenwerker die haar werkplek in Ludgerstraat 66 heeft volgt een BHV-cursus. 

 



Tekening met indeling van de ruimtes en vluchtwegen: 

Zie bijlage.  

Onderbouwing van de tijdelijkheid: 

Zoals eerder beschreven is #Durfte een nieuw project van de Protestantse Kerk om zo ‘de kerk als 

thuisplek’ vorm te geven. We verwachten dat deze manier van kerk-zijn goed past bij onze 

Protestantse Gemeente Aalten en dat door #Durfte de kerk (weer) relevant wordt voor jongeren. We 

zijn ons er echter ook van bewust dat ontwikkelingen (juist in de kerk) heel snel (kunnen) gaan. We 

willen investeren in nieuwe ideeën en plannen, maar ook realistisch blijven. We denken dat 

Ludgerstraat 66 met de tuin en het veld erachter een ideale plek is om op een andere manier kerk te 

zijn. We zullen een aantal seizoenen nodig hebben om het project van de grond te krijgen. Daarom 

gaan we in eerste instantie uit van een gebruiksplanwijziging van 5 jaar. Mocht het project niet 

aanslaan dan heeft na 5 jaar Ludgerstraat 66 weer een woonbestemming. We gaan ervan uit en 

hopen natuurlijk dat het project een succes wordt en dat we iets kunnen betekenen voor 

verschillende generaties (waaronder de jongeren) binnen onze kerk en voor de buurt. En dat we na 

deze 5 jaar verder kunnen gaan met dit mooie project. 

 

 


