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1. Inleiding 

De werkgroep gebouwen heeft in opdracht van de Kleine Kerkenraad PGA PGA een advies opgesteld over de 
vraag welke gebouwen behouden moeten worden als kerkgebouw van de toekomst. 
Op 24 november 2014 is de werkgroep gebouwen geïnstalleerd. Voor een evenwichtige opbouw van de groep 
is gekozen voor kerkleden uit diverse leeftijdsgroepen, kerkleden die van oorsprong gewend waren één van 
de drie kerkgebouwen te bezoeken, een afvaardiging van kerkrentmeesters en een predikant. 
Bij de installatie hield de voorzitter van de kerkenraad, Jan Heideman, een inleiding waarbij hij uitvoerig inging 
op de opdracht van de werkgroep: breng een advies uit over welke gebouwen behouden moeten worden als 
kerkgebouwen van de toekomst. Hierbij verwees hij naar de laatste alinea uit het rapport van de adviesgroep 
gebouwen: 'Als adviesgroep hopen we dat we als gemeente met open ogen en aandacht voor elkaar, maar 
vooral met de blik naar de toekomst gericht dit proces aangaan. Hoezeer we ook gehecht zijn aan of ons thuis 
voelen in een gebouw, we zullen onszelf en elkaar steeds voor moeten houden dat het in de kerk in de eerste 
plaats om God en mensen gaat. Alle gebouwen behouden zal niet lukken. Alle mensen behouden moet ons 
doel zijn.' 
Dit is een moeilijk proces. Er zullen veel emoties zijn waarmee op een goede wijze moet worden omgegaan. 
Daarnaast is het belangrijk om een mix te vinden tussen financiële en niet-financiële aspecten waarbij het 
belangrijkste doel is om kerkgebouwen te behouden waar de kerkelijke gemeente in Aalten in de toekomst 
verder mee kan. De werkgroep heeft geen termijn meegekregen waarbinnen gerapporteerd dient te worden. 
Zorgvuldigheid en kwaliteit staan bovenaan.  

2. Opdracht 

De opdracht verstrekt door de kleine kerkenraad van de Protestantse Gemeente Aalten luidt: 
 
 “Opdracht voor de werkgroep Gebouwen: 
1.  Per kerkgebouw inzichtelijk maken welke aanpassingen noodzakelijk en (on)mogelijk zijn om het 
 gebouw  geschikt te laten zijn voor:  
  a. liturgische diensten   
  b. regenboogdiensten   
  c. flexibel en functioneel gebruik voor andere gemeentevormen / - activiteiten. 
2. a. Nauwkeurige begroting van de kosten van voornoemde aanpassingen. 

b. Mogelijkheden voor algemeen gebruik signaleren 
3.  Beargumenteer de verschillende mogelijkheden en (financiële) consequenties daarvan en breng 
             advies uit over welke gebouwen behouden moeten worden als kerkgebouwen van de toekomst. 
Algemeen: 
Doe het onderzoek  op basis van relevante rapporten in het kader van de Sprong naar de Toekomst, waarbij 
wij onder andere noemen: 
- de karakterisering zoals de commissie Toekomst Protestantse Gemeente Aalten schreef (blz.  
 2 van het rapport) onder het motto “Wat voor kerk zijn we en willen we zijn in de toekomst”. De 
 commissie deed dat aan de hand van het beleidsplan “Inspiratie en betrokkenheid”. 
 En de aanbeveling voor een onderzoek naar sluiting van een kerkgebouw. 
- het rapport van de adviesgroep gebouwen, de 
 - inventarisaties en de 
 - aanbevelingen en visie op de kerk van de toekomst. 
- de in het rapport van de adviesgroep Eredienst en andere gemeentevormen genoemde  adviezen met 
  betrekking tot gebouwen.  
Samengevat richt de focus op de kerk van de toekomst. ” 
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3. Procesbeschrijving

De werkgroep is gestart met het maken van een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen en 
uitgangspunten van in het verleden opgestelde rapporten. Daarna is een visie op “de kerk van de toekomst” 
gemaakt. Voor een advies met herbestemmingmogelijkheden en een opbrengstschatting is de Stichting Fonds 
Kerkelijk Waardebeheer te Utrecht ingeschakeld, met de heer Lucas Sluiter als projectbegeleider. 
Diverse uitgangspunten zijn besproken waarna de benodigde capaciteit en gewenste indelingen zijn 
vastgesteld. Vervolgens is getoetst in hoeverre de Oosterkerk, de Oude Helenakerk en de Zuiderkerk voldoen 
aan de visie op de kerk van de toekomst. Per kerk zijn de gebreken en manco’s opgesomd inclusief een 
globele kostenraming van de noodzakelijke aanpassingskosten met de beperkingen en de mogelijkheden voor 
algemeen gebruik. Ook zijn de jaarlijkse kosten voor onderhoud, verzekering, energie en belastingen globaal 
becijferd. Tenslotte is op basis van al deze gegevens een voorstel geformuleerd voor het  te behouden 
kerkgebouw als kerkgebouw  voor de toekomst.  

4. Rapportages

In het verleden zijn vier rapporten opgesteld met aanbevelingen voor de kerk van de toekomst: 
- het Rapport Inspiratie en betrokkenheid, Beleidsplan 2010-2014 (voorjaar 2010), 
- het Rapport Sprong naar de toekomst, rapport van de commissie TPGA Toekomst Protestantse 

Gemeente Aalten afstemming financiën en beleid. (nov. 2012), 
- het Rapport adviesgroep gebouwen (dec 2013) 
- het Rapport Niet beperken maar versterken! bouwen aan een kleurrijke protestantse gemeente Aalten 

(jan 2014) Adviesgroep Eredienst en gemeentevormen 
In bijlage 1 zijn de belangrijkste aanbevelingen en uitgangspunten uit die rapporten samengevat. 

5. Kerk van de toekomst

De werkgroep heeft  nagedacht over hoe de kerk van de toekomst er uit zou moeten zijn. Samen met de  
belangrijkste aanbevelingen en uitgangspunten uit  bovengenoemde rapporten resulteert dit in onderstaande 
visie op de kerk van de toekomst met een onderverdeling in praktische wensen, functionele wensen en 
gebruikswensen:   

1. Praktische wensen, ( als programma van eisen te gebruiken voor een ontwerper van het gebouw):
- kerkzaal met podium voor koor en orkest en voorzieningen zoals een beamer, geluidsinstallatie, 

piano, kerkorgel, kansel, doopvont;
- ontmoetingsruimte voor gezamenlijk koffiedrinken 
- vergaderruimten  
- gedachtenisplek 1  

kinderopvangruimte  
- ruimte voor activiteiten voor kinderen en jongeren, gespreksgroepen, zang, bijbel studie, inloopruimte 

van mensen om hulp en dienstverlening KB   
- overige ruimten: keuken, vergaderruimten, kantoorruimte toiletten, garderobe 
- opslag van kerkelijke attributen,  
- klokketoren 
- ruime parkeergelegenheid voor auto en fiets. 

1 blz 30 Rapport Inspiratie en betrokkenheid Beleidsplan 2010-2014: gedachtenisplek in Oude Helenakerk realiseren. 
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2. Functionele wensen: 

- goede verlichting 
- duurzame materialen (lage afschrijving en vervangingskosten),  
- efficiente indeling met overal goed zicht en korte afstand tot preekstoel en gebied daaromheen 
- open, uitnodigende sfeer 2 3 
- representatief 
- dagelijks geopend (inloopkerk) 4 
- goede akoestiek,  
- lage onderhoudskosten,  
- goede toegankelijkheid ook voor rolstoelgebruik en rollator 
- verduisteringsmogelijkheid,  
- niet te grote afstand tussen het liturgisch centrum en de gemeente 5   
- voldoende ventilatiemogelijkheid,  
- goed geisoleerd   
- eenvoudig te onderhouden,  
- flexibele en wisselende indeling voor de bijzondere diensten; 6  
-  ruimte bieden voor diverse activiteiten naast elkaar.7 voor royaal vergaderen en voor kleine groepen 8 
- geschikt voor zang- en muziekeventementen 9 
- banken door verwijderbare banken of stoelen vervangen en demontabele/inschuifbare wanden geeft 

veel flexibiliteit voor grote en kleine gezelschappen/andere kerkvormen; flexibel liturgisch centrum en 
podium. Het handhaven van (een gedeelte) van de banken kan gewenst zijn om voldoende 
zitcapaciteit over te houden 

- uitnodigend  
- multifunctionele 10 musicals, gospelmuziek etc. concerten, exposities, culturele activiteiten; 

medegebruikers van bijv andere geloofsgemeenschap of burgerlijke gemeente. 
  

2 blz 12 Rapport Inspiratie en betrokkenheid. Beleidsplan 2010-2014: Inrichting kerkgebouwen bezien, zodat bij    
 binnenkomen een “welkom” beleefd kan worden. 
3 blz 11 Rapport Inspiratie en betrokkenheid. Beleidsplan 2010-2014): Het uitnodigend karakter zou aandacht 
 verdienen in de liturgie, de aankleding en inrichting van kerkgebouwen en in het welkom heten van mensen.. 
4 blz 12 Rapport adviesgroep gebouwen dec 2013: criterium voor de toekomst: openheid voor passanten. 
5 blz 12 Rapport adviesgroep gebouwen dec 2013: niet te grote afstand tussen het liturgisch centrum en de 
 gemeente. 
6 blz 7  Rapport Niet beperken maar versterken! Bouwen aan een kleurrijke protestantse gemeente Aalten jan 2014:
 De bouw en inrichting van onze kerkgebouwen is sterk gericht op het traditioneel liturgisch karakter van de 
 eredienst: statisch en gericht op het liturgisch centrum. Er kan niet nauwelijks gespeeld worden met de 
 ruimtelijke indeling. Toch kunnen we ons voorstellen dat de bijzondere diensten om een flexibele, maar ook 
 wisselende indeling vragen. 
7 blz 13 Rapport adviesgroep gebouwen dec 2013: Onze gedachte is dat de kerk van de toekomst in ieder geval anders 
 zal zijn dan nu. De traditionele eredienst trekt steeds minder bezoekers en zeker minder jeugd. De 
 verscheidenheid aan geloofsbeleving is groot en we zullen op zoek moeten naar vieringen en activiteiten 
 waartoe mensen van diverse leeftijden zich weer aangetrokken voelen, misschien wel zonder dat 
 noodzakelijkerwijs alle gezinsleden zich in dezelfde ruimte bevinden.Dat betekent naar ons idee dat het 
 kernwoord voor de gebouwen ‘ flexibiliteit’ zal zijn.Een kerkgebouw zal uitnodigend en flexibel moeten zijn en 
 ruimte moeten bieden voor diverse activiteiten naast elkaar, zowel op zondag als door de week 
8 blz 12 Rapport adviesgroep gebouwen dec 2013: vergaderruimten groot genoeg om royaal te kunnen vergaderen, maar 
 ook makkelijk geschikt te maken voor kleine groepen. 
9 blz 15 Rapport Niet beperken maar versterken: Advies: de bindende rol van zang en muziek, zowel actief beoefend 
 als passief beluisterd, accentueren en door activiteiten ondersteunen. 
10 blz 13 Rapport adviesgroep gebouwen dec 2013: Het is een uitdaging om ruimte te creëren voor grote en kleine 
 samenkomsten van allerlei aard, een prettige opvang te bieden voor de allerkleinsten, een aantrekkelijke  plek te 
 creëren voor jongeren, voldoende mogelijkheden te openen voor volwassenen en ook een plek te zijn waar 
 ouderen zich thuis blijven voelen. Van belang daarbij is ook dat de vele vrijwilligers, die onze gemeente nu 
 en in detoekomst zullen dragen, er goed uit de voeten kunnen en gemotiveerd en uitgedaagd worden om het 
 beste van hun werk te maken. 
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3. Gebruikswensen (een leidraad voor de kerkgemeenschap) 

- nieuwe vormen van diensten waarbij o.a. gebruik van multimedia kan worden gemaakt. Ook wil men 
verschillende soorten muzikale begeleiding introduceren.11 

- creëer voor beide diensten een gelegenheid waarop de gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten. 12 
- de kerk zal meer taken over moeten/kunnen nemen van de overheid en op deze manier sociaal bezig 

zijn.  
overige wensen: 

- uitnodigend en gastvrij 
- zorgzame gemeente ( met het oog op de participatie maatschappij) 
- maatschappelijk betrokken 
- open staan voor andere kerkgenootschappen 
- ruimte voor vernieuwingen en diversiteit 
- mogelijkheden voor geloofsverdieping, binnen en buiten de kerk 
- kerkdiensten / predikanten moeten aandacht hebben voor wat er in de gemeente leeft 
- aandacht voor sociaal en materiele problemen dichtbij en veraf 
- meer in de wijken gaan doen, om de kerk laagdrempelig te maken / houden 
- meer met scholen, verenigingen, evenementen, gaan samenwerken. 

6. Uitgangspunten 

De leden van de werkgroep gebouwen hebben bij de zoektocht naar de kerk van de toekomst diverse 
aspecten besproken: 

• de financiële kant is belangrijk, maar bepalend is waar de kerk in de toekomst mee verder kan; 
• vertrekpunt van het onderzoek is “de kerk van de toekomst”. De beschrijving daarvan is in eerste 

instantie opgesteld  zonder rekening te houden met de huidige gebouwen. Het is zodoende een 
zoektocht geworden naar de optimale kerk voor de protestantse kerk in Aalten; 

• de constatering dat het kerkbezoek flink daalt. In 2012 ruim 58.000 in 2013 57.839 en in 2014 52.555 
kerkgangers; 

• het gemiddelde bezoek per zondag incl. de christelijke feestdagen daalde van 943 in 2012 naar 932 in 
2013 en 834 in 2014. 

• naast het kerkbezoek zijn  ca 300 a 400 adressen waar men de dienst volgt via kerktelefoon; 
• via internet volgt ook een onbekend aantal de diensten; 
• herbestemmingmogelijkheden zijn bijvoorbeeld exposities, woningen; 
• de liturgische diensten vinden nu vooral plaats in de Oude Helenakerk en de Oosterkerk terwijl 

regenboogdiensten veelal in de Zuiderkerk worden gehouden; 
• bij de bijgebouwen is nu overcapaciteit in Elim en in de Zuiderkerk; 
• kenmerken van de drie kerken: 

- de Oosterkerk is te gebruiken voor zowel traditionele diensten, trouw- en rouwdiensten  als voor  
  diensten waar een beperkt podium voldoet; 
- de Oude Helenakerk is het kerkgebouw met de langste historie en de meest centrale ligging. 
  Het naastgelegen Elim is recent verbeterd. De kerk en Elim zijn nauw verbonden omdat o.a. 
  de cv van de kerk in Elim is geplaatst en Elim gebruikt wordt voor koffiedrinken. De Oude 
  Helenakerk is geschikt voor zowel traditionele diensten als trouw- en rouwdiensten en voor    
  concerten door zijn  goede akoestiek en voor exposities; 
- de Zuiderkerk is te gebruiken voor zowel traditionele diensten, regenboogdiensten,  trouw- en   
  rouwdiensten en musicals.  Het wordt minder als kerk gezien waardoor voor o.a. jongeren er 
  een lagere drempel is voor kerkbezoek; dit gebouw heeft de  beste uitbreidingsmogelijkheden; 

• een af te stoten gebouw kan verkocht worden of in een stichting ondergebracht worden; 

11 blz 14 Rapport Inspiratie en betrokkenheid. Beleidsplan 2010-2014: Ook wil men verschillende soorten muzikale 
 begeleiding introduceren. 
12 blz 13 Rapport Niet beperken maar versterken! Bouwen aan een kleurrijke protestantse gemeente Aalten jan 2014: 
 Creëer voor beide diensten een gelegenheid waarop de gemeenteleden elkaar  kunnen ontmoeten. 
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• qua onderhoud zijn de Oude Helenakerk en de Oosterkerk up to date. Jaarlijks komt hier de 
monumentenwacht. Afgelopen jaren zijn forse, gesubsidieerde restauraties uitgevoerd. Voor de 
Zuiderkerk zal komende jaren nog veel onderhoud uitgevoerd moeten worden: c.v. installatie, 
asbestverwijdering, dak vervangen, parkeerplaats aanpassen, herstel toren, schilderwerk; 

• de erkenning dat er emoties en gevoeligheden zijn. Het sentiment en de emoties die daarbij horen zijn 
van belang bij de afweging die de kerkenraad gaat maken: 
- emoties vooral bij de grote groep oudere kerkgangers die gehecht zijn aan hun geliefde plek;  
- gevoeligheden bij het sluiten van de enige van oorsprong hervormde kerk; 
- het sluiten van de kerk die door de jeugd het meest bezocht wordt. 
- het afwegen van het belang van de diverse groepen; 

 - is de herbestemming van het af te stoten gebouw emotioneel acceptabel? 

7. Advies Stichting Fonds Kerkelijk Waardebeheer 

Voor het opstellen van een advies met herbestemmingmogelijkheden en een opbrengstschatting heeft de 
werkgroep extern advies opgevraagd bij de Stichting Fonds Kerkelijk Waardebeheer te Utrecht met de heer 
Lucas Sluiter als projectbegeleider. Het uitgebrachte rapport omvat een vastgoedonderzoek met  
aanbevelingen naar de mogelijkheden tot herbestemming en herontwikkeling van de drie locaties. Het rapport 
is grotendeels opgesteld vanuit de marktvisie. De werkgroep deelt de conclusies van dit rappport niet. De 
vastgoedmarkt is voor de werkgroep niet bepalend, maar de functionaliteit volgens de opgestelde 
uitgangspunten. De werkgroep kiest voor het gebouw welke het meest geschikt is als kerkgebouw voor de 
toekomst. De opbrengstramingen in het rapport heeft de werkgroep gebruikt voor financiele doorrekeningen. 
Het rapport is in bijlage 7 opgenomen. 

8. Twee kerkgebouwen behouden ? 

Met twee kerkgebouwen verwacht de werkgroep in de toekomst overcapaciteit als gevolg van dalend kerk-
bezoek en afnemende financiële middelen. Daarom is het uitgangspunt: op korte termijn twee kerkgebouwen  
beschikbaar te houden en op de langere termijn mogelijk één kerkgebouw. Dat éne kerkgebouw van de 
toekomst dient  geschikt te zijn voor kerkelijke activiteiten en voor mogelijk ook meer andere maatschappelijke 
activiteiten. Het advies is om in dat éne kerkgebouw te investeren en het andere kerkgebouw up to date te 
houden qua onderhoud. 

9. Benodigde capaciteit/gewenste indeling 

Onderzocht is wat de huidige capaciteit van de kerken is en welke capaciteit de te handhaven kerk dient te 
hebben. Achtergrondgegevens zijn in bijlage 2 opgenomen. Een maximale capaciteit van ca. 750 kerkgangers 
voor een morgendienst en ca. 525 voor een avonddienst lijkt voldoende. De benodigde capaciteit kan 
verlaagd worden als ’s zondags twee ochtenddiensten worden gehouden in hetzelfde gebouw. De werkgroep 
beseft dat niet voorspelbaar is waar de vraag ligt in de toekomst. Blijven er traditionele liturgische diensten en 
in hoeverre voldoen de regenboogdiensten? Wellicht dat ook andere vormen naar voren komen. Flexibiliteit is 
daarom het sleutelwoord. Bij flexibiliteit horen in het algemeen geen starre kerkbanken, maar verwijderbare 
kerkbanken of stoelen, schermen, schuifwanden en verplaatsbare kansels/doopvonten/piano’s en dergelijke. 
Het handhaven van (een gedeelte van) de banken kan voorlopig nog wel gewenst zijn om voldoende 
zitcapaciteit over te houden. Wellicht volstaat het om alleen enkele banken nabij het podium te verwijderen. Bij 
lagere bezoekersaantallen kunnen dan eventueel schermen toegepast worden of gedeeltes met linten afgezet 
worden. Ruimere gebruiksmogelijkheden ontstaan vooral door voldoende ruimte op het podium te realiseren 
voor optredens van muzikanten e.d. Een podium zal ca. 100 m2 groot moeten worden, geschikt voor ca 120 
personen. Naar verwachting zal meer en meer gebruik gemaakt worden van moderne communicatie-
middelen, geluid- en lichtinstallaties, beamers en wellicht ook tablets.  
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10. Tekeningen van de gebouwen 

Plattegrondtekeningen en interieurfoto’s van de drie kerkgebouwen en gebouw Elim zijn in bijlage 3 
opgenomen. De plattegrondtekeningen zijn op dezelfde schaal weergegeven, zodat de grootte van de 
gebouwen onderling vergelijkbaar wordt. 

11. Gefaseerd afstoten van kerkgebouwen  

Vanuit het uitgangspunt om op korte termijn twee gebouwen beschikbaar te houden en op de langere termijn 
mogelijk één kerkgebouw is de volgende fasering gemaakt: 
Fase 1, waarbij voor de korte termijn twee kerkgebouwen worden gehandhaafd 
Fase 2, waarbij voor de langere termijn één kerkgebouw wordt gehandhaafd.  
Om rekenvoorbeelden te kunnen opstellen is aangehouden dat fase 1 tien jaar duurt. De kosten voor fase 2 
zijn doorgerekend voor de tien jaren daarna. Waar Zuiderkerk vermeld staat, wordt het kerkgebouw inclusief 
het aangrenzende kerkelijk centrum bedoeld. 

12. Opties 

De volgende opties zijn doorgerekend: 
Optie Fase 1 Fase 2 
1 Oosterkerk en Oude Helenakerk/ Elim Oosterkerk en Elim 
2 Oosterkerk en Oude Helenakerk/ Elim Oude Helenakerk/ Elim 
3 Oude Helenakerk/ Elim en Zuiderkerk Oude Helenakerk/ Elim 
4 Oude Helenakerk/ Elim en Zuiderkerk Zuiderkerk 
5 Oosterkerk en Elim en Zuiderkerk Oosterkerk en Elim 
6 Oosterkerk en Zuiderkerk Zuiderkerk 

13. Aanpassingskosten 

In bijlage 4 is voor elk van deze zes opties een tabel opgenomen met een raming van de aanpassingskosten, 
de beperkingen en de mogelijkheden voor algemeen gebruik.  
Per kerkgebouw is inzichtelijk gemaakt welke aanpassingen en kosten noodzakelijk zijn om het gebouw 
geschikt te laten zijn voor de kerk van de toekomst en dan in het bijzonder voor: 
a. liturgische diensten: zie in de tabellen (bijlage 4)  onder 1.a;  
b. regenboogdiensten: zie in de tabellen (bijlage 4)  onder 1.b;  
c. flexibel en functioneel gebruik voor andere gemeentevormen / - activiteiten: zie in de tabellen (bijlage 4) 
    onder 1.c.  
Voor de regenboogdiensten is een voldoende groot podium het uitgangspunt. Voor een flexibel gebruik is 
vervanging van banken door stoelen noodzakelijk. De kosten zijn berekend vanuit het uitgangspunt dat 
uiteindelijk één gebouw gehandhaafd blijft en dat investeringen in gebouwen die afgestoten zullen worden 
zoveel mogelijk beperkt blijven. Er wordt bij voorkeur alleen geïnvesteerd in het uiteindelijk te handhaven 
gebouw. 

14. Jaarlijkse kosten voor onderhoud, verzekering, energie en belasting 

De jaarlijkse kosten voor onderhoud, verzekering, energie en belasting zijn bepaald aan de hand van de 
werkelijk gemaakte kosten in de periode 2007 t/m 2014. Ook het groot onderhoud is becijferd. Zie de 
ramingen in bijlage 5:   
jaarlijkse kosten:      Oosterkerk                 €   21.300 
       Oude Helenakerk €    24.900 + Elim              € 14.500,  totaal €   39.400 
       Zuiderkerk          €    21.600 + kerkelijk centrum €   5.400,  totaal €   27.000 
groot onderhoud:       Zuiderkerk                  € 191.000 
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De Oosterkerk en de Oude Helenakerk zijn onlangs gerestaureerd, zodat voor grootschalige restauraties de 
eerstkomende 20 jaar geen kosten berekend zijn. Onvoorziene kosten zijn niet uit te sluiten. Er wordt geen 
rekening gehouden met de opbrengsten uit rouw- en trouwdiensten en verhuur. Deze inkomsten zijn bij elke 
variant ongeveer gelijk.  De inkomsten bedroegen gemiddeld over de periode 2007 tot en met 2014 per jaar  
€ 1.905,- voor de Oosterkerk, € 8.390,- voor de Oude Helenakerk en Elim en € 8.040,- voor de Zuiderkerk en 
het kerkelijk buro, zie bijlage 5. 

15. Vergelijking van de totale kosten 

Onderstaande tabellen bevatten een samenvatting van de kosten en opbrengsten. 
tabel 1. Aanpassingskosten (zie bijlage 4) 

Optie Fase 1 Fase 2 Totale 
aanpassings-
kosten 

1 Oosterkerk en Oude Helenakerk/ Elim Oosterkerk/Elim 267.000 
2 Oosterkerk en Oude Helenakerk/Elim Oude Helenakerk/Elim 262.000 
3 Oude Helenakerk/Elim en Zuiderkerk Oude Helenakerk/Elim 262.000 
4 Oude Helenakerk/Elim en Zuiderkerk Zuiderkerk   54.000 
5 Oosterkerk, Elim en Zuiderkerk Oosterkerk/Elim 267.000 
6 Oosterkerk en Zuiderkerk Zuiderkerk   54.000 

 
 tabel 2. Jaarlijkse kosten voor onderhoud, verzekering, energie en belasting (zie bijlage 5) 

Optie Fase 1 (aanname 10 
jaar) 

Fase 2 
(aanname 
10 jaar) 

berekening totale jaarlijkse 
kosten komende 20 jaar 

Groot 
onderhoud 

1 Oosterkerk en Oude 
Helenakerk/Elim 

Oosterkerk 
en Elim 

20 x (21.300+14.500)+ 
10 x 24.900)=   €    965.000 

 

2 Oosterkerk en Oude 
Helenakerk/Elim 

Oude 
Helenakerk/ 
Elim 

20 x 39.400+  
10 x 21.300)=  € 1.001.000 

 

3 Oude Helenakerk/Elim en 
Zuiderkerk 

Oude 
Helenakerk/ 
Elim 

20 x 39.400+  
10 x 27.000)=  € 1.058.000  
  

 
€191.000 

4 Oude Helenakerk/Elim en 
Zuiderkerk 

Zuiderkerk 20 x 27.000+  
10 x 39.400)=  €    934.000  

 
€191.000 

5 Oosterkerk, Elim en 
Zuiderkerk 

Oosterkerk 
en Elim 

20 x (21.300+14.500)+ 
10 x 27.000)=  €     986.000  

 
€191.000 

6 Oosterkerk en Zuiderkerk Zuiderkerk 20 x 27.000+  
10 x 21.300 =  €    753.000 

 
€191.000 

 

 tabel 3. Mogelijke opbrengsten 
Oosterkerk € 200.000 a € 250.000 bij verkoop aan andere geloofsgemeenschap. *) 
Oude Helenakerk/Elim 
(excl de naastgelegen 
woningen) 

Oude Helenakerk:Nihil, mogelijk is bruidsschat vereist *) 
Elim: Het pand is recent verbouwd. De verkoopwaarde is minder dan 
de oorspronkelijke waarde verhoogd met de verbouwingskosten. *) 
Opbrengst Elim voorzichtige raming door de werkgroep  € 350.000 á  
€ 400.000 

Zuiderkerk € 325.000 a € 375.000 bij verkoop aan andere geloofsgemeenschap *) 
      *) zie bijlage 7 Rapport van de Stichting Kerkelijk Waardebeheer, Utrecht 2015 
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tabel 4. totale verkoopopbrengsten 

afstoten van: 
 

Totale verkoopopbrengst Te handhaven gebouwen  
 (fase 2) 

Oosterkerk en Oude 
Helenakerk/Elim 

€ 225.000 +€ 0,- +  € 375.000=  € 600.000 Zuiderkerk 

Zuiderkerk en Oude 
Helenakerk 

€ 350.000 + 0=    € 350.000 Oosterkerk en Elim 
 

Oosterkerk en 
Zuiderkerk 

€ 225.000 + € 350.000 =  € 575.000 Oude Helenakerk/Elim 

 

 tabel 5. Totaaloverzicht 
Optie Fase 1 

 (aanname 10 
jaar) 

Fase 2 
 (aanname  
10 jaar) 

    A. 
Totale  
aanpas- 
sings- 
kosten, 
volgens 
tabel 1 

   B.  
Totale 
jaarlijkse 
kosten, 
volgens 
tabel 2 

   C. 
Groot 
onder-
houd, 
volgens 
tabel 2 

    D. 
Mogelijke 
opbrengst 
bij 
verkoop 
kerken, 
volgens 
tabel 4 

Kosten-
saldo= 
A+B+C-D 

1 Oosterkerk en 
Oude 
Helenakerk/Elim 

Oosterkerk 
en Elim 

€ 267.000 €  965.000  € 350.000 
 

€ 882.000 

2 Oosterkerk en 
Oude 
Helenakerk/Elim 

Oude 
Helenakerk/ 
Elim 

€ 262.000 € 1.001.000  € 575.000 € 688.000 

3 Oude Helenakerk/ 
Elim en 
Zuiderkerk 

Oude 
Helenakerk/ 
Elim 

€ 262.000 € 1.058.000 191.000 € 575.000 € 936.000 

4 Oude Helenakerk/ 
Elim en 
Zuiderkerk 

Zuiderkerk 
 

€   54.000 €    934.000 191.000 € 600.000 € 579.000 

5 Oosterkerk, Elim 
en Zuiderkerk 

Oosterkerk 
en Elim 

€ 267.000 €    986.000 191.000 € 350.000  € 1.094.000 

6 Oosterkerk en 
Zuiderkerk 

Zuiderkerk 
 

€   54.000 €    753.000 191.000 € 600.000 € 398.000 

16.  Analyse uitsluitend op basis van kosten:  

Gelet op de gewenste aanpassingskosten voor de kerk van de toekomst, de aanname dat twee 
kerkgebouwen gehandhaafd blijven gedurende de eerste tien jaar en daarna één kerkgebouw,  in combinatie 
met de geraamde kosten voor onderhoud, verzekeringen, belastingen en energie gedurende de komende 20 
jaar en een mogelijke opbrengst van te verkopen gebouwen, komt uit een analyse van bovenstaande kosten: 
- de goedkoopste twee varianten zijn: 
  optie 6: het aanhouden van de Oosterkerk en de Zuiderkerk  gedurende de 1e  fase en de Zuiderkerk in de 
   2e fase, totale kosten € 398.000,-; 
  optie 4: het aanhouden van de Oude Helenakerk/Elim en de Zuiderkerk gedurende de 1e fase en de  
   Zuiderkerk in de 2e fase, totale kosten € 579.000,-.  
- het verschil tussen deze twee varianten is € 579.000 - € 398.000= € 181.000. Dat is over de berekende 
   periode van 20 jaar een verschil van afgerond € 9.000 op jaarbasis.   
 
Opmerkingen bij bovenstaande analyse en de kosten- en opbrengstramingen: 

1. De kostenramingen zijn in dit stadium erg globaal en excl.btw. Onvoorziene kosten zijn niet uit te 
sluiten vooral bij de oudere Oosterkerk en de Oude Helenakerk. De ramingen zijn onder andere 
gebaseerd op gegevens van bestaande plannen voor aanpassing van de Oude Helenakerk en de 
Oosterkerk. Diverse aannames zijn arbitrair, zoals het volledig vervangen van alle banken door 
stoelen. Alternatieve plannen zijn in dit stadium niet onderzocht.  Na het maken van een definitieve 
keuze is nader onderzoek nodig naar de beste indeling en de daarmee gepaard gaande kosten.  
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2. Bedacht moet worden dat in de toekomst restauratiekosten van de Oosterkerk en de Oude 
Helenakerk kostbaar kunnen worden, vooral als het rijk geen subsidie verstrekt.  

3. De opbrengst van een gebouw  ten behoeve van woningbouw zal hoger liggen dan bij verkoop aan 
een andere geloofsgemeenschap. Planologisch is woningbouw nu niet mogelijk. 
Woningbouwbestemmingen ontbreken. Gezien de krimp in de Achterhoek en de genomen besluiten in 
het kader van de regionale woonvisie (gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015) zal woningbouw de 
komende jaren ook niet mogelijk worden. 

4. Er is een geringe kans dat twee kerkgenootschappen elk een kerkgebouw willen overnemen. 
5. De verhuuropbrengsten van Elim en het kerkelijk centrum zijn niet verwerkt in de berekeningen 

evenals de opbrengsten van trouw- en rouwdiensten en overluiden. Deze opbrengsten zijn in elke 
variant ongeveer gelijk. 

6. De totale kosten van varianten 1 en 5 kunnen beperkt worden door de verkoop van Elim en het intern 
verbouwen en/of uitbreiden van de Oosterkerk ten behoeve van vergaderruimten en een kerkelijk 
centrum. 

17.  Keuze aspecten:  

Bij de keuze welke gebouwen voor de korte en de langere termijn gehandhaafd dienen te worden, zijn de 
volgende aspecten belangrijk:  

• de gebruiksmogelijkheden,  
• de herbestemmingmogelijkheden,  
• de beeldbepalendheid,   
• de noodzakelijke aanpassingen ,  
• de financiële consequenties,  
• de emoties  
• welk gebouw het beste te verkopen is of voor hergebruik in aanmerking komt. 
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18.  Eindadvies  

De werkgroep adviseert, na een zorgvuldige afweging van alle keuze aspecten, eerst twee gebouwen 
beschikbaar te houden met een verschillende sfeerbeleving en in ieder geval het kerkgebouw te handhaven 
dat nu het meest geschikt is voor de toekomst. De financiële berekeningen zijn niet doorslaggevend geweest 
in het advies. Investeringen in gebouwen die afgestoten zullen worden dienen beperkt of voorkomen te 
worden. 

De werkgroep komt alles afwegend  tot het volgende advies: 
1. handhaaf de Zuiderkerk als meest geschikte kerk voor de toekomst. 

De Zuiderkerk is het meest geschikt als kerk van de toekomst. Dit gebouw is multifunctioneel 
inzetbaar, voor zowel regenboogdiensten, liturgische diensten, musicals, bijeenkomsten en 
vergaderingen. De laagdrempeligheid van dit gebouw is belangrijk omdat de kerk ook op het gebied 
van maatschappelijke zorgverlening actief wil zijn.  

2. draag de Oude Helenakerk –zo mogelijk samen met Elim-  over in één of andere beheersvorm, 
zodat deze breder beschikbaar is voor de Aaltense gemeenschap. 
Deze beeldbepalende, centraal gelegen, historische kerk met een imponerende uitstraling biedt 
kansen voor kerkelijke én maatschappelijke activiteiten. Het advies is dit kerkgebouw, al of niet met 
Elim, zo snel mogelijk over te dragen aan bijvoorbeeld de gemeente Aalten of een stichting. 
Overdracht, met in ieder geval medegebruik door de Protestantse Gemeente Aalten. De Oude 
Helenakerk is het meest geschikt voor bijvoorbeeld trouw- en rouwdiensten, liturgische diensten en 
speciale liturgische diensten (vesper, taizé, cantate). Dit eeuwenoude gebouw dient functioneel te 
blijven. De Aaltense kerkgemeenschap heeft daarin een verantwoordelijke rol. Als Elim niet in 
combinatie met de Oude Helenakerk aan een stichting kan worden overgedragen is het advies dit 
pand te verkopen. 

3. verkoop de Oosterkerk. 
Verkoop van de Oosterkerk heeft de voorkeur. De herbestemming dient passend en acceptabel te 
zijn  gezien de binding van een groot aantal trouwe kerkgangers met deze kerk. Zij moeten dan ook 
zo veel mogelijk betrokken worden bij dit proces en het te volgen tijdspad. De kerk dient voorlopig  in 
gebruik te blijven totdat een goede herbestemming is gevonden. 

19. Tot slot 

De werkgroep wenst de kerkenraad wijsheid toe in het proces van overwegen, het horen van de gemeente en 
het uiteindelijke besluit dat genomen zal moeten worden. Een besluit dat goed en verantwoord zal zijn voor de 
toekomst van onze Protestantse Gemeente in Aalten. 

20. Samenstelling werkgroep gebouwen PKN Aalten. 
De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Wilma Winkelhorst (onafhankelijk voorzitter), Henk ter Beest, 
Marloes Gerritsen, Berthe Helmink, Hermen Ligterink, Jan van Schijndel, René Veerbeek, Henk Westerveld 
en Hendrik-Jan Zeldenrijk. Rapportage: Wim Bulsink.  
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Bijlagen  

Bijlage 1 Samenvatting van diverse rapporten m.b.t. Kerk van de toekomst in Aalten 

Rapport Inspiratie en betrokkenheid, Beleidsplan 2010-2014  (voorjaar 2010) opgesteld door commissie 
Beleidsplan 2010-2014  
blz 11. Het uitnodigend karakter zou aandacht verdienen in de liturgie, de aankleding en inrichting van 
 kerkgebouwen en in het welkom heten van mensen.  
blz 12.  Inrichting kerkgebouwen bezien, zodat bij binnenkomen een “welkom” beleefd kan worden. 
blz 14.  Uit het deelplan van de taakgroep Eredienst valt op te maken dat men zich heeft voorgenomen te 

gaan experimenteren met nieuwe vormen van diensten waarbij o.a. gebruik van multimedia kan 
worden gemaakt. Ook wil men verschillende soorten muzikale begeleiding introduceren. 

blz 30 beleidsvoornemens: 
 -experimentele kerkdiensten in de ochtend met bredere muzikale begeleiding en gebruik van  
   multimedia 
 - inrichting en (technische) mogelijkheden van de verschillende kerkgebouwen beoordelen  met het  
   oog op bijzondere diensten, zoals bepaalde diensten verbinden aan bepaalde    gebouwen 

- inrichting kerkgebouwen bezien, zodat bij binnenkomen een „welkom‟ beleefd kan worden,       
  maar ook  bv. door welkom heten bij het binnenkomen van mensen, gelegenheid om na de 
  dienst de predikant  te groeten, „koffie drinken na de dienst, etc.‟ 
- gedachtenisplek in Oude Helenakerk realiseren 
- inrichting van de Oude Helenakerk m.b.t. verlichting orgel, onderhoud, etc. bespreken 

blz 33 Graag zou de taakgroep jeugd- en jongerenwerk zien dat de akoestiek in de Zuiderkerk 
wordt verbeterd en dat deze kerk verduisterd kan worden. Dit biedt meer mogelijkheden om 
bepaalde activiteiten uit te voeren. 

 
Rapport Sprong naar de toekomst, rapport van de commissie TPGA Toekomst Protestantse Gemeente Aalten 
afstemming financiën en beleid. (nov. 2012) 
blz 2  Aan de hand van het beleidsplan hebben wij als Commissie Toekomst Protestantse Gemeente  
 Aalten de volgende karakterisering van onze gemeente gemaakt. 

De Protestantse Gemeente Aalten 
-  wil een veelkleurige gemeenschap zijn die leeft uit Gods liefde in Jezus Christus en die 
  de bijbel heeft als bron voor haar leven en werken, 
- wil in gemeenschap met het belijden van de kerk van alle tijden haar opdracht vervullen,  
- wil vanuit het geloof zoeken naar Gods weg in onze tijd in navolging van Christus; daarbij  
 laat zij zich inspireren door de Heilige Geest die ons leven vernieuwt,  
- ziet de kerkelijke vieringen als het kloppende hart van het gemeente-zijn, maar beseft dat  
 er naast deze vieringen ook een behoefte is aan andere vormen van gemeente-zijn,  
- wil een uitnodigende en gastvrije gemeenschap zijn die anderen wil inspireren; zij wil  
 mensen helpen op hun zoektocht naar het geloof en naar de zin van het leven, 
- wil een open geloofsgemeenschap zijn met aandacht voor elk individu; zij ziet het omzien  
 naar elkaar als een wezenlijke opdracht, 
- wil een gemeenschap in beweging zijn, waarin ruimte is voor vernieuwende vormen van  
 gemeente-zijn,  
- wil een gemeenschap zijn die ruimte biedt aan een diversiteit in geloofsuitingen, 
- wil een maatschappelijk betrokken gemeenschap zijn met aandacht voor sociale en 
 materiële problemen dichtbij en veraf. 

blz 3. De uitdaging /  en kernprioriteiten 
We moeten ons niet laten ontmoedigen door de teruggang. We kunnen het ook zien als een uitdaging 
om op zoek te gaan naar vormen van kerk/zijn die passen in onze tijd. Waarschijnlijk een kleinere 
gemeente, maar hopelijk wel een vitale gemeente met elan en enthousiasme. De kernprioriteiten van 
onze gemeente liggen bij: eredienst, pastoraat, jeugdwerk en diaconaat. 

blz. 9. De teruggang in het aantal kerkgangers en de verontrustende financiële ontwikkeling maakt dat wij 
adviseren zo spoedig mogelijk een commissie in te stellen die onderzoekt welke van de drie 
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kerkgebouwen moet worden gesloten. Belangrijk is om de gemeente vanaf het begin in dit proces te 
betrekken. Daarbij dient gelet te worden op inhoudelijke en organisatorische vragen. Inhoudelijk gaat 
het over de toekomst van de gemeente en over de plaats waar zij kan samenkomen. De vraag op 
welke wijze wij kerk willen zijn is daarbij aan de orde.  

blz 10. De kerkenraad stelt zo spoedig mogelijk een commissie in die de opdracht krijgt om te onderzoeken 
welke van de drie kerkgebouwen gesloten zou kunnen worden.  

 
Rapport adviesgroep gebouwen (dec 2013)  
blz 3 Capaciteit Oosterkerk 900: 750 beneden en 150 boven. 
blz 6. Oude Helenakerk, 750 zitplaatsen: 675 middels vaste banken en 75 middels stoelen op het 

koorgedeelte 
blz 8. Zuiderkerk, 650 zitplaatsen middels vaste banken 
blz 12. visie en wensen predikanten: 
 1. Belangrijk om met plezier te kunnen voorgaan: 

 een open, uitnodigende sfeer 
 een ruimte die meewerkt aan het gevoel van verbondenheid en saamhorigheid 
 niet te grote afstand tussen het liturgisch centrum en de gemeente 
 een goede akoestiek en toegankelijkheid 
 ruimte voor bijzondere diensten 

2. Criteria voor de toekomst 
 goede faciliteiten voor ontmoeting 
 warmte en sfeer uitstralend 
 flexibiliteit en mogelijkheden voor multifunctioneel en multimediaal gebruik 
 openheid voor passanten en gelegenheid voor stilte 
 duidelijk kiezen om bepaalde bijzondere diensten altijd in het gebouw te houden         

        dat daarvoor het meest geschikt is 
 vergaderruimten: groot genoeg om royaal te kunnen vergaderen, maar ook   
       makkelijk geschikt te maken voor kleine groepen.   

blz 13: Onze gedachte is dat de kerk van de toekomst in ieder geval anders zal zijn dan nu. De 
 traditionele eredienst trekt steeds minder bezoekers en zeker minder jeugd. De  verscheidenheid aan 
 geloofsbeleving is groot en we zullen op zoek moeten naar vieringen en activiteiten waartoe mensen 
 van diverse leeftijden zich weer aangetrokken voelen, misschien wel zonder dat noodzakelijkerwijs 
 alle gezinsleden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat betekent naar ons idee dat het kernwoord voor 
 de gebouwen ‘flexibiliteit’ zal zijn. Een kerkgebouw zal uitnodigend en flexibel moeten zijn en ruimte 
 moeten bieden voor diverseactiviteiten naast elkaar, zowel op zondag als door de week. Het is een 
 uitdaging om ruimte te creëren voor grote en kleine samenkomsten van allerlei aard, een prettige 
 opvang te bieden voor de allerkleinsten, een aantrekkelijke plek te creëren voor jongeren,voldoende 
 mogelijkheden te openen voor volwassenen en ook een plek te zijn waar ouderen zich thuis blijven 
 voelen. Van belang daarbij is ook dat de vele vrijwilligers, die onze gemeente nu en in de toekomst 
 zullen dragen, er goed uit de voeten kunnen en gemotiveerd en uitgedaagd worden om het beste van 
 hun werk te maken.Een plek waar we elkaar als gemeente willen ontmoeten voor allerlei activiteiten 
 en samenkomsten, zodat het kerkgebouw voor velen een plaats van geloofsbeleving kan zijn en kan 
 bijdragen aan de saamhorigheid in onze gemeente. 
 
Rapport Niet beperken maar versterken! bouwen aan een kleurrijke protestantse gemeente Aalten  (jan 2014) 
Adviesgroep Eredienst en gemeentevormen 
blz 7. : De bouw en inrichting van onze kerkgebouwen is sterk gericht op het traditioneel liturgisch 

karakter van de eredienst: statisch en gericht op het liturgisch centrum. Er kan niet 
 nauwelijks gespeeld worden met de ruimtelijke indeling. Toch kunnen we ons voorstellen 

dat de bijzondere diensten om een flexibele, maar ook wisselende indeling vragen. 
blz 13. Laat de traditioneel liturgische dienst beginnen om 9.30 uur en stel de aanvangstijd van de 

 Regenboogdienst op 10.30 uur. Voor ieder is er dan keuze in tijd. 
Creëer voor beide diensten een gelegenheid waarop de gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten. 
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Bijlage 2 capaciteit 

De benodigde capaciteit is globaal te herleiden uit de tellingen over 2014: 
 Gemiddeld 

per 
morgendienst 

Aantal 
morgen-
diensten 

Gemiddeld 
per 
avonddienst 

Aantal 
avond-
diensten 

Minima/maxima 
morgendienst 

Minima/maxima 
avonddienst 

Oosterkerk 472 38 162 20 80/750 45/450 
Oude 
Helenakerk 

305 41 118 17 110/700 65/300 

Zuiderkerk 364 39 267 13 175/650 50/525 
• het gemiddelde bezoek per zondag incl. de christelijke feestdagen bedroeg  834 kerkgangers in 2014. 

(52.555 kerkgangers in 2014 in 63 dagen) 
 
Een inschatting van de maximale benodigde capaciteit:  ca 750 voor een morgendienst en ca 525 voor een 
avonddienst. 
De maximale bezetting per dienst in de jaren 2012, 2013 en 2014 bedroeg regelmatig 700 met een enkele 
uitschieter naar 750 en 800 kerkgangers. 
 
De huidige capaciteit van de kerken (aantal personen) 
 Oosterkerk Oude Helenakerk Zuiderkerk 
Zitplaatsen  750 beneden 

 150 boven 
 ------------- 
 900 (banken) 

 675 banken 
 75 stoelen in koor 
 --------- 
 750 

 750 banken 

Ruimte 
voor koor/ 
orkest: 
aantal 
leden 

• ca. 50 vóór in de kerk  
• Ca. 5 nabij orgel 

• ca 10   rondom de 
preekstoel.  

• ca 6 naast orgel 
• ca 40 in het koor 
 

• Ca. 120 personen* ) 
op het podium na 
verplaatsing 
preekstoel en 
vergroten van het 
podium aan voor- en 
zijkant met ca 2,2 m 
ontstaat een podium 
van ca. 100 m2. 

 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
  

*) bijv. kerstviering met Aaltens Christelijk Mannenkoor (ACM) ca 70 leden en de Chr. Muziekvereniging De 
Eendracht Aalten ca. 50 muzikanten. Musical David ca 50 zangers en ca. 15 muzikanten.  
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Bijlage 3: tekeningen van de drie kerkgebouwen 

Oosterkerk:   

                          

                                     0                       10 m                20 m                    30 m 
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Oude Helenakerk: 

 

               

 

                               0 m                  10 m                    20 m                      30 m 

 

Inmeting hoogteverschillen, peil = 0 ter plaatse van de vloer voor de preekstoel  
• Uitgang Elimzijde: -12 tot – 14cm  
• Uitgang Toren: + 21 cm  (entree -79 cm buitendeur)  
• Uitgang Marktzijde: + 23,5 cm  
• Deur naar consistorie + 18,5 cm 
• Hoogte koor voor + 29 cm en achterin + 74 cm  

De deurdorpels liggen, met uitzondering van de Elimzijde, allen op vrijwel gelijke hoogte. 
 
 

                   

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tijmebouwers.eu/2014/04/18/4266/&ei=SItxVdLlGsj2UJ7SgbAI&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNEB92Qd4GB1h3driGdnvIbtp6lUPQ&ust=1433590955227488
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Zuiderkerk: 

      

          0m                  10 m                20 m                    30 m 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tijmebouwers.eu/2013/10/06/kerk-en-israel-zondag/&ei=kIZxVcTUPImyUZ-zgYAE&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFRUvBeVCNs585IVLT7cqVkIigIQg&ust=1433589724487868
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Elim: 

 

 

 

 Elim begane grond          Elim verdieping 

 

             0m                  10 m                20 m                    30 m 
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Bijlage 4 berekening aanpassingskosten  

Optie 1:  Fase 1 Oosterkerk en Oude Helenakerk/Elim en fase 2 Oosterkerk en Elim 
programma Oosterkerk Globale kosten Oude Helenakerk Globale 

kosten 
Beperking 

1.a liturgische diensten Voldoet - Voldoet -  
1.b.regenboogdiensten en 
andere gemeente-vormen 
en activiteiten 

Meer ruimte voorin de 
kerk(ca 50 m2 groot 
verhoogd podium) 
incl licht- en geluids-
installatie N.b. totale 
zitcapaciteit daalt met 
ca 30 

€ 30.000: 
Podium € 10.000 
Lichtinst. € 5.000 
Geluidinst.€15000 
 

Gezien hoge kosten 
keuze om hiervoor 
Oosterkerk te 
gebruiken 

- Voor grotere 
musicals en 
concerten 
uitwijken 
naar bijv. de 
Pol, sporthal 
of Elim 

1.c flexibel en functioneel 
gebruik voor andere 
gemeentevormen/-
activiteiten 

Vervanging banken 
door stoelen, 
aanpassing 
verwarming en 
stoffering vloeren.  
N.b. hierdoor ca 30 % 
minder zitcapaciteit 

Totaal € 127.000:  
vervanging houten 
door betonnen 
vloer € 50.000;  
vloerverwarming  
€ 25.000; 
aanpassing 
stoelen € 40.000;  
vloerbedekking   
€ 12.000;  

Gezien hoge kosten 
keuze om hiervoor 
Oosterkerk te 
gebruiken 

- Zitcapaciteit 
Oosterkerk 
daalt naar 
520.*****) 
Extra galerij 
nodig 
(beperkt 
zicht) of 2 
diensten na 
elkaar ? 

2. Stilteruimte/ inloopkerk Bij het gedenkraam - Nabij bijv. consistorie -  
3. Ontmoetingsruimte voor 
gezamenlijk koffiedrinken  

Gedeelte onder 
galerij ca 50 m2 en 
10 m2 voor uitgifte. 
Voor ca 70 personen 
*) 

€ 30.000 
 

In Elim. 
 

 
 

Beperkt 
mogelijk in 
Oosterkerk.  

4.Vergaderruimten In Oosterkerk 2 zalen 
van elk 37 m2 **) 

- In Elim,(4 ruimten 
voor 12, 20, 25 en 30 
personen) 

- Kinder- 
nevendienst 
beperkt 
mogelijk 

5. Kerkelijk buro en archief                   
 

In Elim onder te 
brengen  

€ 5.000     ***) 
 

In Elim onder te 
brengen  

€ 5.000    
***)  

Elim aan te 
houden 

6. Garderobe Voldoende -    
7. Keuken Keuken aanwezig. In 

kerk uitgiftepunt 
maken, water, 
riolering 

€ 17.000  
****)  

In Elim   

8. toiletten ook voor 
rolstoelgebruikers 

Toiletten 
moderniseren, 
gelijkvloers maken en 
bredere deur 

€ 25.000 
 

in Elim     

9. opslag kerkelijke 
attributen (ca. 30 m2 o.a. 
voor avondmaal, podium, 
stoelen) 

Uitbouw 30 m2 aan 
achterzijde incl 
installatie 

€ 28.000 
 

In Elim - Opslag in 
Elim niet erg 
praktisch 

10. parkeergelegenheid Niet te verruimen - Invalidenp.p. op de 
Markt 

- Parkeren is 
beperkt  

11. geluidsinstallatie voor 
bijv. musicals 

Zo nodig huren  -   

12. verduistering Verduisteringsgordijn p.m. niet nodig   
13. ventilatie Voldoet  Voldoet   
14. isolatie Geen optie  Geen optie   
15. onderhoud Up to date  Up to date   
   

€ 262.000 
  

€ 5.000 
Totaal  
€ 267.000 

Mogelijkheden voor 
algemeen gebruik: 

Concerten, muscials, toneelstukken Concerten, exposities, officiele 
gelegenheden van gemeente Aalten 

 

*)  gerekend met 0,75 m2 sta-oppervlak per persoon. Ter vergelijking: In de Zuiderkerk is ontmoetingshal 123 m2  
groot excl garderobe, geschikt voor ca 160 personen.  

**)  ter vergelijking: in Zuiderkerk 4 zalen aanwezig voor ca 80, 15,25 resp 35 personen, totaal 242 m2 
***)  ter vergelijking: in Zuiderkerk is nu 52 m2 aanwezig;  totale verplaatsingskosten € 10.000  
 (verplaatsingskosten telefoon, intranet) , per  kerk 50%. 
****)  keukenblok, vaatwasser, koffiezetapparaat en installatiewerk 
*****) Zitcapaciteit na aanpassingen: Oosterkerk 900- 30(n.a.v.1b) - 190(n.a.v. 3.)= 680  waarvan 150 boven en  
 530 beneden, reductie ca. 30 % n.a.v. 1.c = 160 minder stoelen. Totale zitcapaciteit 150 op banken boven  en 
 530-170=370 stoelen beneden= totaal 520 
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Optie 2:  Fase 1 Oosterkerk en Oude Helenakerk/Elim en fase 2 Oude Helenakerk/Elim 
programma Oosterkerk Globale 

kosten 
Oude Helenakerk Globale 

kosten 
Beperking 

1.a liturgische diensten Voldoet - Voldoet -  
1.b.regenboogdiensten en 
andere gemeente-vormen 
en activiteiten 

  In koorgedeelte ruimte voor 
koren, muziekgroepen 
mogelijk 
Eventueel preekstoel 
demontabel/verplaatsbaar 
maken: p.m. 
 

 
- 

Beperkt mogelijk. 
Voor grotere musicals 
en concerten 
uitwijken naar bijv. de 
Pol, sporthal of Elim 

1.c flexibel en functioneel 
gebruik voor andere 
gemeentevormen/-
activiteiten 

  Aanpassing zoals aangegeven 
in Rapport adviesgroep 
gebouwen bijlage 4: 
vervanging van kerkbanken 
door stoelen, vloer vlak maken 
en isoleren en voorzien van 
vloerverwarming.  
Alternatief is beperkt aantal 
banken  rondom de kansel 
waar vloer vrij vlak is 
vervangen door stoelen. 

Totaal  
€ 200.000: 
€ 125.000 
vloer; 
€  28.000 
stoelen; 
€  35.000  
vloerverwar
ming; 
€ 12.000 
onvoorzien; 

Mogelijk 
cultuurhistorische 
beperkingen, 
archeologisch 
onderzoek nodig. 
Zitcapaciteit na 
aanpassingen naar 
400 voldoende   ? 
*****) 

2. Stilteruimte/ inloopkerk Bij het 
gedenkraam 

- Nabij bijv. consistorie -  

3. Ontmoetingsruimte voor 
gezamenlijk koffiedrinken  

  In Elim. 
Bij realisering in de kerk ca 45 
m2 en 10 m2 uitgifte. Voor ca 
60 personen *) 
 

€ 30.000 
(incl 
stiltecentrum 
en uitgifte) 
 

Beperkt. 
  

4.Vergaderruimten In Oosterkerk 2 
zalen van elk 37 
m2   **) 

- In Elim,(4 ruimten voor 12, 20, 
25 en 30 personen) 

- Kindernevendienst 
beperkt mogelijk 

5. Kerkelijk buro en archief                   
 

In Elim onder te 
brengen  

 In Elim onder te brengen  € 10.000    
***)  

 

6. Garderobe Voldoende - Verrijdbare kapstokken € 5.000 
 

 

7. Keuken   Aanwezig in Elim. In kerk 
uitgiftepunt, water, riolering 

 € 17.000   
****) 

 

8. toiletten ook voor 
rolstoelgebruikers 

  Aanwezig in Elim.  Evt. extra 
toiletten in bijv. de toren 

p.m.  

9. opslag kerkelijke 
attributen (ca. 30 m2 o.a. 
voor avondmaal, podium, 
stoelen) 

  In Elim - Opslag in Elim niet 
erg praktisch 

10. parkeergelegenheid Niet te 
verruimen 

- Invalidenp.p. op de Markt - Parkeren is beperkt  

11. geluidsinstallatie voor 
bijv. musicals 

Zo nodig huren  In Oosterkerk (fase 1) 
In fase 2 beperkt mogelijk 
 

 Voor grotere musicals 
uitwijken naar bij. de 
Pol, sporthal of Elim 

12. verduistering Verduisterings-
gordijn 

p.m. niet nodig   

13. ventilatie Voldoet  Voldoet   
14. isolatie Geen optie  Geen optie   
15. onderhoud Up to date  Up to date   
   

€ 0,00 
  

€ 262.000 
Totaal 
 € 262.000  

Mogelijkheden voor 
algemeen gebruik: 

Concerten, muscials, 
toneelstukken 

Concerten, exposities, officiele gelegenheden 
van gemeente Aalten 

 

*)  gerekend met 0,75 m2 sta-oppervlak per persoon. Ter vergelijking: In de Zuiderkerk is ontmoetingshal 123 m2  
groot excl garderobe, geschikt voor ca 160 personen.  

**)  ter vergelijking: in Zuiderkerk 4 zalen aanwezig voor ca 80, 15,25 resp 35 personen, totaal 242 m2 
***)  ter vergelijking: in Zuiderkerk is nu 52 m2 aanwezig;  totale verplaatsingskosten € 10.000  
 (verplaatsingskosten telefoon, intranet)   
****)  keukenblok, vaatwasser, koffiezetapparaat en installatiewerk 
*****) Zitcapaciteit na aanpassingen: Oude Helenakerk 750 waarvan 675 banken en 75 stoelen op koordeel,  
 N.b. zie Plancommissie van oktober 2012 en tekening mevr. Meynen: 326 stoelen tpv de banken  met 
 verwijdering van de banken rechts achter de preekstoel. De capaciteit wordt 326+ 75= 401  
 totale zitcapaciteit daalt van 750 naar 400.  Elim en de Oude Helenakerk blijven twee aparte gebouwen 
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Optie 3: Fase 1 Oude Helenakerk/Elim en Zuiderkerk en fase 2 Oude Helenakerk/Elim 
programma Oude Helenakerk Globale 

kosten 
Zuiderkerk Globale 

kosten 
Beperking 

1.a liturgische diensten Voldoet - voldoet   
1.b  regenboogdiensten en 
andere gemeente-vormen 
en activiteiten 

In koorgedeelte ruimte voor 
koren, muziekgroepen 
mogelijk 
Eventueel preekstoel 
demontabel/verplaatsbaar 
maken: p.m. 
 

 
- 

Voldoet (ca 58 m2 
en na vergroting 
met verplaatsbaar 
podium totaal ca 
100 m2) 

- Beperkt 
mogelijk.(fase 2) 
Voor grotere musicals 
en concerten 
uitwijken naar bijv. de 
Pol, sporthal of Elim 

1.c flexibel en functioneel 
gebruik voor andere 
gemeentevormen/-
activiteiten 

Aanpassing zoals aangegeven 
in Rapport adviesgroep 
gebouwen bijlage 4: 
vervanging van kerkbanken 
door stoelen, vloer vlak maken 
en isoleren en voorzien van 
vloerverwarming.  
Alternatief is beperkt aantal 
banken  rondom de kansel 
waar vloer vrij vlak is 
vervangen door stoelen. 

Totaal  
€ 200.000: 
€ 125.000 
vloer; 
€  28.000 
stoelen; 
€  35.000  
vloerverwa
rming; 
€ 12.000 
onvoorzien 

  Mogelijk 
cultuurhistorische 
beperkingen, 
archeologisch 
onderzoek nodig. 
Zitcapaciteit na 
aanpassingen naar 
400 voldoende   ? 
****) 

2. Stilteruimte/inloopkerk Nabij bijv. consistorie - In bijv. een 
vergaderruimte 

-  

3. Ontmoetingsruimte voor 
gezamenlijk koffiedrinken  

In Elim. 
Bij realisering in de kerk ca 45 
m2 en 10 m2 uitgifte. Voor ca 
60 personen *) 
 

€ 30.000 
(incl 
stiltecen-
trum en 
uitgifte) 
 

Voldoet: 
ontmoetingshal 
123 m2 groot excl. 
garderobe, 
geschikt voor ca 
160 personen. 

- Beperkt 

4.Vergaderruimten  In Elim,(4 ruimten voor 12, 20, 
25 en 30 personen)  

- Voldoet:4 zalen  
voor ca 80, 15, 25  
resp 35 personen, 
totaal 242 m2 

- Kinderneven-dienst 
beperkt mogelijk 

5. Kerkelijk buro en archief In Elim onder te brengen  € 10.000 
**)  

Voldoet: 52 m2 
aanwezig 
 

-  

6. Garderobe Verrijdbare kapstokken € 5.000 
 

Voldoet: 41 m2 
aanwezig 

-  

7. Keuken Aanwezig in Elim. In kerk 
uitgiftepunt, water, riolering 

 € 17.000  
***) 

Keuken aanwezig.   

8. toiletten ook voor 
rolstoelgebruikers 

Aanwezig in Elim.  evt. extra 
toiletten in bijv. de toren 

p.m. Voldoen   

9. opslag kerkelijke 
attributen (ca. 30 m2 o.a. 
voor avondmaal, podium, 
stoelen) 

In Elim - -  Opslag in Elim niet 
erg praktisch 

10. parkeergelegenheid Invalidenp.p. op de Markt - Voldoet. (op 
termijn ver-
vanging tegels 
nodig) 

P.m. Parkeren is beperkt 
bij Oude H.kerk 

11. geluidsinstallatie voor 
bijv. musicals 

Zo nodig huren  Zo nodig huren   

12. verduistering niet nodig  Verduisteringsgor
dijn 

p.m.  

13. ventilatie Voldoet  - -  
14. isolatie Geen optie  Optie p.m.  
15. onderhoud Up to date  Groot onderhoud  p.m.  
  € 262.000  € 0 Totale kosten 

 € 262.000 
Mogelijkheden voor 
algemeen gebruik: 

Concerten, exposities, officiele 
gelegenheden van de 
gemeente Aalten 

 Concerten, 
muscials, 
toneelstukken 

  

*)  gerekend met 0,75 m2 sta-oppervlak per persoon. Ter vergelijking: In de Zuiderkerk is ontmoetingshal 123 m2  
groot excl garderobe, geschikt voor ca 160 personen.  

**)  ter vgl. in Zuiderkerk is nu 52 m2 aanwezig; totale verplaatsingskosten € 10.000 (verpl.kosten telefoon, intranet)   
***)  keukenblok, vaatwasser, koffiezetapparaat en installatiewerk 
****) Zitcapaciteit na aanpassingen: Oude Helenakerk 750 waarvan 675 banken en 75 stoelen op koordeel,  
 N.b. zie Plancommissie van oktober 2012 en tekening mevr. Meynen: 326 stoelen tpv de banken met 
 verwijdering van de banken rechts achter de preekstoel. De capaciteit wordt 326+ 75= 401  
 totale zitcapaciteit daalt van 750 naar 400. Elim en de Oude Helenakerk blijven twee aparte gebouwen. 
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Optie 4: Fase 1 Oude Helenakerk/Elim en Zuiderkerk en fase 2 Zuiderkerk 
programma Oude Helenakerk Globale kosten Zuiderkerk Globale 

kosten 
Beperking 

1.a liturgische diensten Voldoet - voldoet   
1.b  regenboogdiensten en 
andere gemeente-vormen 
en activiteiten 

Gezien hoge kosten 
keuze om hiervoor 
Zuiderkerk te 
gebruiken 

- Voldoet (ca 58 m2 en 
na vergroting met 
verplaatsbaar podium 
totaal ca 100 m2) 

  

1.c flexibel en functioneel 
gebruik voor andere 
gemeentevormen/-
activiteiten 

Gezien hoge kosten 
keuze om hiervoor 
Zuiderkerk te 
gebruiken 

- Vervanging banken 
door stoelen, er is 
vloerverwarming 
 

€ 50.000  Zitcapaciteit 
Zuiderkerk 
daalt naar 
525 
voldoende? 
*) 

2. Stilteruimte/inloopkerk Nabij bijv. consistorie - In bijv. een 
vergaderruimte 

-  

3. Ontmoetingsruimte voor 
gezamenlijk koffiedrinken  

In Elim. 
 

 Voldoet: 
ontmoetingshal 123 
m2 groot excl. 
garderobe, geschikt 
voor ca 160 
personen. 

- Beperkt in 
Oude 
Helenakerk 
 

4.Vergaderruimten  In Elim,(4 ruimten 
voor 12, 20, 25 en 30 
personen) 

- Voldoet: 
4 zalen aanwezig 
voor ca 80, 15,25 
resp 35 personen, 
totaal 242 m2 

-  

5. Kerkelijk buro en archief In Zuiderkerk 
handhaven  

- Voldoet: 52 m2 
aanwezig 
 

-  

6. Garderobe p.m.  Voldoet: 41 m2 
aanwezig 

-  

7. Keuken Aanwezig in Elim. - Keuken aanwezig.   
8. toiletten ook voor 
rolstoelgebruikers 

Aanwezig in Elim. p.m. Voldoen   

9. opslag kerkelijke 
attributen (ca. 30 m2 o.a. 
voor avondmaal, podium, 
stoelen) 

In Elim - Uitbouw 30 m2 aan 
achterzijde, deur 
maken 

€ 1.500 
 

Opslag in 
Elim niet erg 
praktisch 

10. parkeergelegenheid Invalidenp.p. op de 
Markt 

- Voldoet. (op termijn 
vervanging tegels 
nodig) 

P.m. Parkeren is 
beperkt bij 
Oude H.kerk 

11. geluidsinstallatie voor 
bijv. musicals 

Zo nodig huren  Zo nodig huren   

12. verduistering niet nodig  Verduisteringsgordijn p.m.  
13. ventilatie Voldoet  Deur met luchtrooster € 2.500  
14. isolatie Geen optie  Optie p.m.  
15. onderhoud Up to date  Groot onderhoud  p.m.  
  € 0  € 54.000 Totale 

kosten  
€ 54.000 

Mogelijkheden voor 
algemeen gebruik: 

Concerten, 
exposities, officiele 
gelegenheden van de 
gemeente Aalten 

 Concerten, muscials, 
toneelstukken 

  

*)  Zitcapaciteit na aanpassingen: 
Zuiderkerk: Nu 750 plaatsen op banken, ca.30 % reductie bij stoelen: ca 525 stoelen 
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Optie 5: Fase 1 Oosterkerk en Elim en Zuiderkerk en fase 2 Oosterkerk en Elim 
programma Oosterkerk Globale kosten Zuiderkerk Globale 

kosten 
Beperking 

1.a. liturgische diensten Voldoet - voldoet -  
1.b regenboogdiensten en 
andere gemeente-vormen 
en activiteiten  

Meer ruimte voorin de 
kerk(ca 50 m2 groot 
verhoogd podium) 
incl licht- en geluids-
installatie N.b. totale 
zitcapaciteit daalt met 
ca 30 

€ 30.000: 
Podium € 10.000 
Lichtinst. € 5.000 
Geluidinst.€15000 
 

Voldoet (ca 58 m2 en 
na vergroting met 
verplaatsbaar podium 
totaal ca 100 m2) 

 Voor grotere 
musicals en 
concerten 
uitwijken naar 
bijv. de Pol, 
sporthal of 
Elim 

1.c flexibel en functioneel 
gebruik voor andere 
gemeentevormen/-
activiteiten 

Vervanging banken 
door stoelen, 
aanpassing 
verwarming en 
stoffering vloeren.  
N.b. hierdoor ca 30% 
minder zitcapaciteit 

Totaal € 127.000:  
vervanging houten 
door betonnen 
vloer € 50.000;  
vloerverwarming  
€ 25.000; 
aanpassing 
stoelen € 40.000;  
vloerbedekking   
€ 12.000;  

-  Zitcapaciteit 
daalt naar 520 
***)  
Extra galerij 
maken of 2 
diensten na 
elkaar? Een 
galerij is niet 
optimaal qua 
zicht en 
betrokken- 
heid. 

2. Stilteruimte/inloopkerk Bij het gedenkraam - In bijv. een 
vergaderruimte 

-  

3. Ontmoetingsruimte voor 
gezamenlijk koffiedrinken  

Gedeelte onder 
galerij ca 50 m2 en 
10 m2 voor uitgifte. 
Voor ca 70 personen 
*) 

€ 30.000 
 

voldoet: ontmoetingshal 
123 m2 groot excl. 
garderobe, geschikt 
voor ca 160 personen. 

- Beperkt in 
Oosterkerk. 
Zitcapaciteit 
Oosterkerk 
daalt naar 520 
***) 

4.Vergaderruimten  In Oosterkerk 2 zalen 
van elk 37 m2 . Ook 
gebruik van Elim (4 
ruimten voor 12,20,25 
en 30 personen) 

- Voldoet: 
4 zalen aanwezig voor 
ca 80, 15,25 resp 35 
personen, totaal 242 
m2 

- Kinderneven-
dienst beperkt 
mogelijk 

5. Kerkelijk buro en archief               In Elim onder te 
brengen 

€ 10.000 
(verplaatsingskost
en, 
telefoon,intranet) 

Voldoet:  52 m2 
aanwezig.  

- Elim aan te 
houden 

6. Garderobe Voldoende - Voldoet: 41 m2 
aanwezig 

-  

7. Keuken Keuken aanwezig. In 
kerk uitgiftepunt 
maken  

€ 17.000  
**)  

Keuken aanwezig.   

8. toiletten ook voor 
rolstoelgebruikers 

Toiletten 
moderniseren, 
gelijkvloers maken en 
bredere deur 

€ 25.000 
 

Voldoen   

9. opslag kerkelijke 
attributen (ca. 30 m2 o.a. 
voor avondmaal, podium, 
stoelen) 

Uitbouw 30 m2 aan 
achterzijde incl 
installatie 

€ 28.000 
 

p.m. -  

10. parkeergelegenheid Niet te verruimen - Voldoet. (op termijn 
vervanging tegels 
nodig) 

P.m. Parkeren is 
beperkt bij 
Oosterkerk 

11. geluidsinstallatie voor 
bijv. musicals 

Zo nodig huren  Zo nodig huren   

12. verduistering Verduisteringsgordijn p.m.  Verduisteringsgordijn p.m.  
13. ventilatie Voldoet  - -  
14. isolatie Geen optie  Optie p.m.  
15. onderhoud Up to date  Groot onderhoud  p.m.  
  € 267.000  € 0 Totale kosten 

€ 267.000 
Mogelijkheden voor 
algemeen gebruik: 

Concerten, muscials, 
toneelstukken 

 Concerten, muscials, 
toneelstukken 

  

*)  gerekend met 0,75 m2 sta-oppervlak per persoon.  
**)  keukenblok, vaatwasser, koffiezetapparaat en installatiewerk 
***)  Zitcapaciteit na aanpassingen: Oosterkerk 900- 30(n.a.v.1b) - 190(n.a.v. 3.)= 680  waarvan 150 boven en  
 530 beneden, reductie ca. 30 % n.a.v. 1.c = 160 minder stoelen. Totale zitcapaciteit 150 op banken boven  en 
 530-170=370 stoelen beneden= totaal 520  
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Optie 6: Fase 1 Oosterkerk en Zuiderkerk en fase 2 Zuiderkerk 
programma Oosterkerk Globale kosten Zuiderkerk Globale 

kosten 
Beperking 

1.a. liturgische diensten Voldoet - voldoet -  
1.b regenboogdiensten en 
andere gemeente-vormen 
en activiteiten  

merendeel van deze 
diensten in de 
Zuiderkerk. Aanpas-
singen niet strikt 
nodig. Podium kan 
evt. verruimd worden 

- Voldoet (ca 58 m2 en 
na vergroting met 
verplaatsbaar podium 
totaal ca 100 m2) 

  

1.c flexibel en functioneel 
gebruik voor andere 
gemeentevormen/-
activiteiten 

niet direct nodig, 
merendeel van 
flexibele diensten in 
Zuiderkerk. 
 

p.m. vervanging banken 
door stoelen, er is 
vloerverwarming 
 

€ 50.000  Zitcapaciteit 
Zuiderkerk 
daalt  naar 
525 
voldoende? 
*) 

2. Stilteruimte/inloopkerk Bij het gedenkraam - In bijv. een 
vergaderruimte 

-  

3. Ontmoetingsruimte voor 
gezamenlijk koffiedrinken  

p.m. p.m. voldoet: ontmoetingshal 
123 m2 groot excl. 
garderobe, geschikt 
voor ca 160 personen. 

-  

4.Vergaderruimten  In Oosterkerk 2 zalen 
van elk 37 m2  

- Voldoet: 
4 zalen aanwezig voor 
ca 80, 15,25 resp 35 
personen, totaal 242 
m2 

-  

5. Kerkelijk buro en archief               In Zuiderkerk  - Voldoet:  52 m2 
aanwezig.  

-  

6. Garderobe Voldoende - Voldoet: 41 m2 
aanwezig 

-  

7. Keuken p.m.  p.m. Keuken aanwezig.   
8. toiletten ook voor 
rolstoelgebruikers 

p.m. p.m. Voldoen   

9. opslag kerkelijke 
attributen (ca. 30 m2 o.a. 
voor avondmaal, podium, 
stoelen) 

p.m. p.m. Uitbouw 30 m2 aan 
achterzijde, deur 
maken 

€ 1.500 
 

 

10. parkeergelegenheid Niet te verruimen - Voldoet. (op termijn 
vervanging tegels 
nodig) 

P.m. Parkeren is 
beperkt bij 
Oosterkerk 

11. geluidsinstallatie voor 
bijv. musicals 

Zo nodig huren  Zo nodig huren   

12. verduistering Verduisteringsgordijn p.m.  Verduisteringsgordijn p.m.  
13. ventilatie Voldoet  Deur met luchtrooster € 2.500  
14. isolatie Geen optie  Optie p.m.  
15. onderhoud Up to date  Groot onderhoud  p.m.  
  € 0  € 54.000 Totale 

kosten  
€ 54.000 

Mogelijkheden voor 
algemeen gebruik: 

Concerten, muscials, 
toneelstukken 

 Concerten, muscials, 
toneelstukken 

  

*)  Zitcapaciteit na aanpassingen: 
Zuiderkerk: Nu 750 plaatsen op banken, ca.30 % reductie bij stoelen: ca 525 stoelen 

 

 

  



26 
 
Bijlage 5 Raming jaarlijkse kosten 

 
De jaarlijkse kosten bedragen kosten voor onderhoud, verzekering, energie en belasting. Er wordt geen 
rekening gehouden met de opbrengsten uit rouw- en trouwdiensten en verhuur. Deze inkomsten zijn bij elke 
variant ongeveer gelijk.  De inkomsten bedroegen gemiddeld over de periode 2007 tot en met 2014 per jaar  
 € 1.905,- voor de Oosterkerk, € 8.390,- voor de Oude Helenakerk en Elim en € 8.040,- voor de Zuiderkerk en 
het kerkelijk buro, zie bijlage 6. 
 Als uitgangspunt geldt dat bij de Oosterkerk en de Oude Helenakerk het groot onderhoud recent is uitgevoerd 
en bij de Zuiderkerk op korte termijn nodig is. De komende 25 a 30 jaar zal geen groot onderhoud meer nodig 
zijn. Restauraties in de toekomst blijven nodig, waarbij ongewis is of het rijk ook dan zal bijdragen in de 
kosten.  
De jaarlijkse kosten zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten in de periode 2007 t/m 2014, nader 
berekend op bijlage 6. De onderhoudskosten in die periode bevatten geen kosten voor groot onderhoud van 
de Oude Helenakerk en de Oosterkerk. Deze zijn gedekt uit subsidies respectievelijk uit de reserve. De 
genoemde onderhoudskosten van die kerken betreffen regulier, niet subsidiabel klein onderhoud voor electra, 
schilderwerk e.d. 

Oosterkerk 
Groot onderhoud is recent uitgevoerd. In 2013 en 2014 bedroegen de onderhoudskosten inclusief restauratie 
orgel € 367.427. Onder aftrek van de BRIM subsidie van € 205.309 en € 14.532 giften resteerde een eigen 
bijdrage van € 147.586. 
De staat van onderhoud is nu over het algemeen goed. De kerk is enkele jaren geleden geschilderd en 
voorzien van nieuwe cv. In het rapport van de monumentenwacht van 10 maart 2015 wordt het volgende 
onderhoud aanbevolen: 

 
Er is geen onderhoudsplan. In het overzicht van de kosten/inkomsten van de kerkgebouwen periode 2007 t/m 
2014 is berekend dat jaarlijks € 21.300 besteed is aan onderhoud, verzekeringen, energie en belasting. Zie 
bijlage 6. Op basis daarvan is de raming voor fase 1, periode 10 jaar, 10 x € 21.300=         € 213.000 en voor 
fase 2, periode 10 jaar, is 10 x  € 21.300,-= € 213.000.   

Oude Helenakerk 
Groot onderhoud is recent uitgevoerd. Er is een PIP (periodiek instandhoudingsplan) voor de periode 2014-
2019 met totale begrotingskosten € 156.00. De Rijkssubsidie BRIM bedraagt € 78.000 en de subsidie van de 
Mij van Welstand bedraagt € 16.000. De  overige kosten worden gedekt door het Restauratie fonds, waardoor 
de kerkelijke bijdrage tot en met 2019  € 0 bedraagt. Bij de Oude Helenakerk is de Stichting Restauratiefonds 
Oude Helenakerk actief. Tot nu toe draagt zij zorg voor het groot onderhoud. Gezien het grote vermogen van 
deze Stichting is het de verwachting dat zij dit ook voor de komende 10/15 jaar dit nog kan doen, de 
onderhoudskosten komen dan niet ten laste van de Protestantse Gemeente Aalten. 
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De staat van onderhoud is nu over het algemeen goed.  In het rapport van de monumentenwacht van 3 maart 
2015 wordt het volgende onderhoud aanbevolen: 

 
Er is geen onderhoudsplan. In het overzicht van de kosten/inkomsten van de kerkgebouwen  periode 2007 t/m 
2014 is berekend dat jaarlijks € 24.900 besteed is aan onderhoud, verzekeringen, energie. Zie bijlage 6. Op 
basis daarvan is de raming voor fase 1, periode 10 jaar, 10 x € 24.900= € 249.000 en voor fase 2, periode 10 
jaar, is 10 x  € 24.900,-= € 249.000.   

Elim 
In het overzicht van de kosten/inkomsten van de kerkgebouwen  periode 2007 t/m 2014 is berekend dat 
jaarlijks € 14.500 besteed is aan onderhoud, verzekeringen, energie. Zie bijlage 6. Op basis daarvan is de 
raming voor fase 1, periode 10 jaar, 10 x € 14.500= € 145.000 en voor fase 2, periode 10 jaar, is 10 x  
€ 14.500,-= € 145.000.   
 
Zuiderkerk  
De Zuiderkerk behoeft op korte termijn het volgende groot onderhoud (globale prijsraming, Bouwcommissie 
Kerkrentemeester PGA op 4-4-2015): 
cv installatie   € 50.000,- 
asbestverwijdering  € 30.000,- 
dakbedekkingen € 35.000,- 
parkeerplaats  € 56.000,- 
torenrestauratie  € 10.000,- 
schilderwerk  € 10.000,- 
   ------------ 
totaal   € 191.000,- Aanname dat dit onderhoud uitgevoerd wordt in 2016 en 2017. 
   
N.b. de vloer van de Zuiderkerk is ongeisoleerd. Naisolatie levert een lager energieverbruik op. Er zijn geen 
concrete plannen voor deze maatregel, kosten worden nu als p.m. post aangehouden. 
In het overzicht van de kosten/inkomsten van de kerkgebouwen  periode 2007 t/m 2014 is berekend dat 
jaarlijks € 25.000 besteed is  aan onderhoud, verzekeringen, energie en belasting. Zie bijlage 6. Na 
vervanging van de cv kan aangenomen worden dat de energiekosten flink zullen dalen, van nu € 16.300 naar 
ca € 12.000,-. De besparing voor het kerkgedeelte is dan 80% van (€ 16.300- € 12.000) =€ 3.400.  
De totale jaarlijkse kosten voor onderhoud, verzekeringen, energie en belasting komen daarmee op           
€ 25.000 - € 3.400= € 21.600. Op basis daarvan is de raming voor fase 1, periode 10 jaar: 
groot onderhoud € 191.000 +10 x € 21.600= € 407.000 en voor fase 2, periode 10 jaar, is 10 x  € 21.600,-= 
 € 216.000. 
  



28 

Kerkelijk centrum bij de Zuiderkerk 
In het overzicht van de kosten/inkomsten van de kerkgebouwen  periode 2007 t/m 2014 is berekend dat 
jaarlijks € 6.300 besteed is aan onderhoud, verzekeringen, energie. Zie bijlage 6. Na vervanging van de cv 
kan aangenomen worden dat de energiekosten flink zullen dalen, van nu € 16.300 naar ca € 12.000,-. De 
besparing voor het kerkelijk centrum is dan 20% van (€ 16.300- € 12.000) =€ 900 afgerond. De totale jaarlijkse 
kosten komen daarmee op € 6.300 - € 900= € € 5.400,- Op basis daarvan is de raming voor fase 1, periode 10 
jaar, 10 x € 5.400= € 54.000 en voor fase 2, periode 10 jaar, is 10 x  € 5.400,-= € 54.000.   
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Bijlage 6 Overzicht van de kosten/inkomsten van de kerkgebouwen periode 2007 t/m 
2014 

Kosten/inkomsten van de kerkgebouwen 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Gemiddeld/jaar 

401100 Onderhoud Helena 5.438,47 4.400,67 5.819,82 6.075,12 4.433,11 1.281,85 8.684,11 8.068,64 
5525,22 

401110 Onderhoud tuin Helena 955,39 1.205,13 314,95 777,06 3.731,56 944,08 1.380,23 878,42 

1273,35 

401300 Verzekeringen Helena 11.667,49 10.913,85 8.900,23 7.346,87 8.446,18 10.632,13 7.418,17 7.046,41 
9046,42 

401400 Energie en water Helena 2.385,24 14.194,76 16.330,41 7.294,34 11.384,34 5.287,89 8.698,59 6.918,57 
9061,77 

401900 Overige lasten Helena  - 28,67  -  -  - 
3,58 

Totaal gem. lasten Oude Helena 
24.910,34 

403100 Onderhoud Elim 7.429,17 5.243,88 6.030,19 8.031,86 17,98 2.134,48 3.988,38 4.062,92 
4.617,36 

403200 Belastingen Elim  2.774,96 1.979,66 1.890,52 1.079,24 1.032,84 1.155,29 1.025,05 901,46 
1.479,88 

403300 Verzekeringen Elim 1.476,62 1.589,83 1.149,16 947,82 1.256,51 1.534,94 1.092,79 1.048,08 
1.261,97 

403400 Energie en water Elim 1.238,62 4.996,54 5.528,07 9.014,58 11.344,07 6.378,76 7.994,80 10.618,58 
7.139,25 

Totaal gemiddelde lasten Elim 
    14.498,46 

33.365,96 44.524,32 45.963,35 40.566,89 41.675,26 29.349,42 40.282,12 39.543,08 

8010 Inkomsten kerkgebouw (Helena) -    378,00 -400,00 -289,00 -407,00 -470,00 -180,00 -210,00 -48,00 
-297,75 

8013 Inkomsten trouwdiensten (Helena) -    750,00 -1.345,00 -1.368,00 -912,00 -1.634,00 -1.730,00 -2.610,00 -1.250,00 
-1.449,88 

8016 Inkomsten rouwdiensten (Helena) -1.440,00 -1.996,50 -968,00 -602,00 -466,00 -1.300,00 -1.370,00 -3.425,00 
-1.445,94 

8019 Inkomsten overluiden (Helena) -1.645,00 -918,00 -1.206,00 -1.555,00 -1.133,00 -1.740,00 -1.525,00 -1.575,00 
-1.412,13 

8030 Inkomsten Elim -6.147,00 -7.583,00 -2.861,00 -3.175,00 -1.305,00 -3.060,00 -2.921,00 -3.221,00 
-3.784,13 

 
23.005,96 32.281,82 39.271,35 33.915,89 36.667,26 21.339,42 31.646,12 30.024,08 

Totaal gem,.inkomsten Helena en 
Elim 

     -
8.389,81 

401120 Onderhoud Oosterkerk 3.949,41 5.158,20 5.338,52 5.424,34 6.927,57 20.429,74 5.761,42 3.717,10 
7088,29 

401130 Onderhoud tuin Oosterkerk 98,99 199,86 5,00 24,95  - 21,20 359,75 19,00 
91,09 

401210 Belastingen Oosterkerk 688,23 709,89 705,72  - 635,42 622,20 1.286,55 127,26 
596,91 

401310 Verzekeringen Oosterkerk 4.645,22 4.005,62 3.404,92 3.510.58 4.042,77 3.082,13 2.592,46 3.372,27 
3143,17 

401410 Energie en water Oosterkerk 8.633,37 11.834,84 6.660,29 10.280,26 13.218,28 10.408,46 10.709,38 10.733,37 
10309,78 

Totaal gemiddelde lasten 
Oosterkerk 18.015,22 21.908,41 16.114,45 15.729,55 24.824,04 34.563,73 20.709,56 17.969,00    21.229,25 

8011 Inkomsten Oosterkerk -    427,00 -192,00 -190,00 -506,00 -65,00 -220,00 -80,00 -280,00 
-245,00 

801101 
Inkomsten trouwdiensten 
Oosterkerk -    360,00  - -466,00 -180,00  - -150,00 

-144,50 

8017 
Inkomsten rouwdiensten 
Oosterkerk -1.123,00 -1.185,00 -1.570,00 -2.408,00 -1.410,00 -1.944,00 -1.135,00 -1.350,00 

-1.515,63 

16.105,22 20.531,41 14.354,45 12.815,55 22.883,04 32.219,73 19.494,56 16.189,00 
Totaal gem,.inkomsten 
Oosterkerk 

-1.905,13 

402100 Onderhoud Zuiderkerk 7.706,05 10.345,05 12.581,14 11.206,39 10.787,38 5.488,86 10.101,43 3.474,87 
8961,40 

402110 Onderhoud tuin Zuiderkerk 1.299,75 1.016,35 3.049,38 743,57 3.523,39 339,27 5.456,76 3.119,72 
2318,52 

402200 Belastingen Zuiderkerk 1.342,59 1.344,93 1.334,04 1.309,17 1.185,82 1.369,95 2.228,43 127,26 
1280,27 

402300 Verzekeringen Zuiderkerk 2.911,60 3.001,62 2.174,08 2.227,22 2.839,99 2.208,64 1.859,50 1.883,55 
2388,28 

402400 Energie en water Zuiderkerk 13.971,51 17.941,53 20.409,26 16.159,56 12.830,75 19.135,21 16.346,91 13.623,52 
16302,28 

402900 Overige lasten Zuiderkerk 214,95 74,71  - 230,86  - 
65,07 

Totaal gemiddelde lasten 
Zuiderkerk 27.231,50 33.649,48 39.547,90 31.860,86 31.242,04 28.541,93 36.223,89 22.228,92 

    31.315,82 
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801102 Inkomsten trouwdiens Zuiderkerk -   600,00 
 

-200,00  - -230,00 -230,00  -  - 
-157,50 

801202 Inkomsten rouwdienst Zuiderkerk -1.000,00 -735,00 
 

 - -583,00 -690,00 -455,00 -1.575,00 
-629,75 

8012 Inkomsten Zuiderkerk -2.323,00 -2.684,00 -2.021,00 -2.518,00 -2.488,00 -2.960,00 -2.229,00 -2.480,00 
-2.462,88 

8032 Inkomsten Zuiderkerk -5.549,00 -6.091,50 -5.073,25 -6.132,00 -6.574,00 -2.785,00 -2.805,00 -3.315,00 
-4.790,59 

17.759,50 24.138,98 32.253,65 23.210,86 21.367,04 21.876,93 30.734,89 14.858,92 
Totaal gem,.inkomsten 
Zuiderkerk 

-8.040,72 

Aan te houden voor onderhoud, verzekeringen en energie: 
Oude Helenakerk € 24.900 per jaar;  Elim € 14.500 per jaar, Oosterkerk € 21.300 per jaar; Zuiderkerk € 31.300 per jaar, waarvan qua oppervlakte ca 
20% toe te rekenen voor het kerkelijk centrum met kantoren en 80% voor de Zuiderkerk, dus 0,80 x € 31.300= € 25.000 voor Zuiderkerk en 0,20 x € 
31.300 = € 6.300 voor het kerkelijk centrum 
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VOORWOORD 
 
In dit rapport worden de gebouwen van de Protestantse Gemeente Aalten kort omschreven en er 
wordt een advies gegeven inzake de mogelijke bestemming daarvan in de toekomst.  
 
Kerkelijk Waardebeheer is opgericht ter ondersteuning van kerkelijke organisaties en dit betekent 
dat adviezen bij voorkeur in scenario’s komen. Er moet iets te kiezen zijn, vinden we bij Kerkelijk 
Waardebeheer. Ook in het onderhavige geval is dat aan de orde. 
 
Een keuze maken is niet gemakkelijk en hangt sterk samen met de eigen perceptie van de 
gemeenschap. Hoe ziet men zichzelf? Nu en in de toekomst? Heeft men een beeld van deze 
geloofsgemeenschap in de komende jaren? Hoe zal de Protestantse Gemeente Aalten de  mensen 
aan blijven spreken, misschien zelfs nieuwe mensen aantrekken? Dit zijn de vragen naar het 
inhoudelijke programma, de sfeer die men wil uitstralen. Kerkelijk Waardebeheer kan hierover wel 
het een en ander zeggen, de keuzes zijn uiteindelijk aan de mensen ter plekke.  
 
Strikt bekeken, ziet Kerkelijk Waardebeheer twee scenario’s. We schetsen er desondanks drie, omdat 
ook het derde scenario vanuit het vastgoed bekeken een optie is. Wellicht zelfs een waar veel animo 
voor is in de geloofsgemeenschap. Het verdient aanbeveling om de diverse scenario’s goed door te 
spreken met zoveel mogelijk leden van de geloofsgemeenschap. Kerkelijk Waardebeheer is graag 
bereid om u daarbij te ondersteunen en met u in gesprek te gaan over de inhoud van dit rapport.  
 
Wij wensen u veel succes met de vervolgstappen! 
 
Dit rapport is voor Kerkelijk Waardebeheer opgesteld door Lucas Sluiter, met medewerking van Erik 
Lingeman en Petra Stassen. 
 
Utrecht, 18 juni 2015  
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1. OPDRACHT 
 
 
Gedateerd 16 april jl. heeft de Protestantse Gemeente Aalten aan Kerkelijk Waardebeheer opdracht 
verstrekt voor een gebouwenonderzoek. De achtergrond van deze vraag is dat in deze 
geloofsgemeenschap al enige tijd wordt nagedacht over toekomstig beleid en het daarbij passende 
gebouwenbezit. Kernvraag is welke twee van de drie in bezit zijnde kerkgebouwen in de toekomst 
behouden kunnen blijven voor de gemeente. In het rapport wordt gesproken over vier gebouwen: 
De Zuiderkerk, de Oosterkerk, de Oude Helenakerk en Elim, omdat deze een rol speelt bij het zijn en 
het functioneren van een geloofsgemeenschap.  
 
Onderdeel van het interne besluitvormingsproces is het voorliggende globaal onderzoek naar de 
mogelijkheden tot herbestemming c.q. herontwikkeling van de drie locaties. Het betreft twee 
rijksmonumentale gebouwen (Oude Helenakerk en Oosterkerk) en twee (kerk)gebouwen zonder een 
dergelijke status (Zuiderkerk en Elim). Tevens is het orgel van de Oosterkerk ook een apart 
rijksmonument. 
Kerkelijk Waardebeheer heeft gebruik gemaakt van een aantal documenten die door de kerk ter 
beschikking zijn gesteld en van aanvullende informatie zoals die op de website van de gemeente  
Aalten is te vinden. Daarnaast heeft Kerkelijk Waardebeheer eigen onderzoek gedaan.  
 
In het kader van deze opdracht is een aantal aspecten van de kerkgebouwen onderzocht en 
vergeleken, waarbij rekening is gehouden met de reeds door de protestantse gemeente uitgevoerde 
onderzoeken. Het niveau van de uitwerking van de aspecten dient overeen te stemmen met de fase 
waarin de gemeente zich thans bevindt. Dit impliceert vooral een uitwerking op hoofdlijnen waarop 
men besluitvorming kan baseren. De uitkomsten van het advies dienen ter onderbouwing van de 
bestuurlijke keuze voor een kerk die het beste past bij de door de gemeente gedachte toekomst.  
 
In het onderzoek richt Kerkelijk Waardebeheer zich derhalve op de vraag welke kerkgebouwen het 
beste voor de eredienst en andere kerkelijke  activiteiten aangehouden kunnen worden.   
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2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

Overwegingen 

Een kerkgebouw is niet eenvoudig een stapel stenen. Kerkgebouwen zijn tekenen van Gods 

aanwezigheid op aarde. Zij herinneren een brede gemeenschap – en niet alleen de gelovige – aan 

God en aan zijn Boodschap. Om deze reden roepen ze veel emotie op, niet alleen bij degenen die in 

meer of mindere mate geloven, maar ook bij mensen die dat juist niet doen. Alleen deze laatste 

groep mensen heeft er belang bij dat het kerkgebouw onzichtbaar is, dat wil zeggen: dat het een zo 

min mogelijk kerkelijke uitstraling heeft. 

In de RK Kerk is het gebouw zelf heilig, omdat het is gewijd en een naam heeft gekregen. Vanaf dat 

moment is het geschikt voor liturgische vieringen. Het gebouw kan ontheiligd worden, het kan ook 

door de bisschop weer tot een profaan gebouw worden gemaakt. In de Protestantse Kerk is het 

gebouw op zich niet heilig. Het is dat wel op het moment dat de gemeente samenkomt om het 

Woord van God te vieren. De vraag is inmiddels wel gerechtvaardigd of dit verschil zo sterk wordt 

gevoeld. Ook voor protestanten is het lastig als een kerkgebouw – zeker als het een zeer kerkelijke  

uitstraling heeft – gebruikt wordt op een manier die niet past bij hun geloofsbeleving. In die zin zou 

ontheiliging ook in deze geloofsgemeenschap ervaren kunnen worden.  

Een geloofsgemeenschap is geen gebouwenbeheerder. Het kerkgebouw dient als middel om het 

geloof te beleven. Het is het huis waar de gelovigen samenkomen, of van waaruit zij hun goede 

Boodschap in de wereld brengen.  

Sommige kerkgebouwen zijn extreem monofunctioneel. Daarmee wordt bedoeld dat ze eigenlijk 

alleen maar geschikt zijn voor de eredienst, of daaraan verwante bijeenkomsten, zoals concerten. 

Deze gebouwen zijn doorgaans erg oud, met vooral een grote kerkzaal, vaak met vaste inrichting, 

moeilijk te verwarmen en niet voorzien van faciliteiten die voor ander gebruik dan de eredienst nodig 

zijn.  

Bij het nadenken over de toekomst, en in de wetenschap dat de Protestantse Gemeente Aalten 

teveel kerkgebouwen heeft, zijn de hiervoor genoemde overwegingen van belang. Een van de 

belangrijke vragen is namelijk of deze gemeente gebruik wil maken van de tekenwaarde van een 

kerkgebouw. Met andere woorden: wil men in de toekomst de Boodschap verspreiden vanuit een 

gebouw dat zeer herkenbaar is voor die Boodschap? Waardoor het kerkgebouw (ook) een middel is 

om mensen te bereiken? Of hecht men hier minder waarde aan en heeft men liever een gebouw dat 

in dit verband weinig of geen rol speelt?  

 In feite is dit de vraag naar de pastorale inhoudelijke boodschap die deze geloofsgemeenschap wil 

verspreiden. Daarbij is het de kunst om wel te leunen op de traditie, maar niet teveel op recente 

gebruiken en gewoonten, en vooral: om de blik te houden op de toekomst. Dit kan soms betekenen 

dat men een slag moet draaien, niet teveel met zichzelf als gemeenschap bezig zijn, van binnen naar 

buiten kijken en een bredere groep mensen aanspreken en bij het kerkelijk werk betrekken.  

De toekomst is extreem moeilijk te voorspellen, uiteraard. Wat we wel kunnen weten is dat in de 

huidige maatschappij beelden en sfeer belangrijk zijn. Dit zal niet meer veranderen en hooguit 
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sterker worden. Iets anders dat we kunnen weten is dat het verstandig is om krachten te bundelen, 

zodat er meer kwaliteit kan worden geleverd, en nieuwe initiatieven opgepakt worden. Dit laatste is 

belangrijk, omdat een geloofsgemeenschap die alleen voor de zondagse vieringen samenkomt, niet 

de levendigheid heeft die nodig is voor een echte relevante aanwezigheid in de maatschappij. In het 

verlengde hiervan is het niet goed denkbaar dat kerkgebouwen alleen voor de eredienst gebruikt 

zullen blijven worden. Dit is te kostbaar.  

Advies 

Kerkelijk Waardebeheer bekijkt de kerkgebouwen vanuit de markt, dat wil zeggen vanuit de vraag 

wat er met kerkgebouwen kan worden gedaan in de situatie dat ze niet meer voor hun 

oorspronkelijke doel kunnen worden gebruikt. In dit advies is dit dan ook het uitgangspunt. Deze 

marktvisie koppelen we aan de vraag die hiervoor al aan de orde kwam, namelijk: hoe ziet de 

Protestantse Gemeente Aalten haar eigen toekomst. Gebouwen zijn daarbij een niet onbelangrijk 

hulpmiddel. Hier worden diverse scenario’s gepresenteerd, omdat er geen sprake is van één evidente 

mogelijkheid.  

Scenario 1.  

Oude Helenakerk en Oosterkerk handhaven. 

De Oude Helenakerk behouden en als centrumkerk voor de gemeente verder ontwikkelen. Dit 

betekent dat hier elke zondag vieringen plaatsvinden. Elim in dit scenario behouden als locatie voor 

alle (neven)activiteiten die in een geloofsgemeenschap plaatsvinden. Met andere woorden: de 

kerkelijke activiteiten hier herkenbaar concentreren. In dit scenario de Oosterkerk houden en de 

Zuiderkerk afstoten. Indien mogelijk kunnen de regenboogdiensten worden ondergebracht in de 

Oude Helena (ondersteund door Elim, er moet in dit scenario onderzocht worden of er een podium 

geplaatst kan worden in de Oude Helena). De liturgische diensten in de Oosterkerk. Opmerkelijk 

genoeg staan de Oude Helena en de Oosterkerk er qua onderhoud beter voor dan de Zuiderkerk, 

waar groot onderhoud zit aan te komen. Kleine aanpassingen aan de kerkzaal voor de Oude Helena 

kunnen in dit scenario verantwoord worden gedaan. 

In dit scenario kan de protestantse gemeente zich stevig (blijven) positioneren in de gemeenschap in 

Aalten, waarbij de kerkgebouwen de visuele vertaling zijn van de activiteiten die men wil 

ondernemen. Wel zal het een hele toer zijn om de gemeenschap die in de Zuiderkerk actief is en zich 

thuis voelt te motiveren voor een verhuizing. 

De ratio achter dit scenario is als volgt. De Oude Helenakerk en de Oosterkerk zijn beide extreem 

ingewikkeld om te herbestemmen. Omdat het beide Rijksmonumenten zijn, draagt de burgerlijke 

overheid iets bij in het onderhoud. De Zuiderkerk en de grond daaronder zijn juist heel goed te gelde 

te maken, waardoor er een financiële buffer ontstaat voor de protestantse gemeente ter plaatse. De 

Zuiderkerk moet dan wel op een goede manier afgestoten worden en optimaal te gelde worden 

gemaakt. De medewerking van de burgerlijke gemeente is hier een vereiste in verband met 

bestemmingsplanwijziging. 
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Scenario 2.  

Zuiderkerk en Oosterkerk handhaven. 

De Oude Helenakerk en Elim afstoten, de Zuiderkerk als centrumkerk gebruiken en de Oosterkerk 

voor zondagse vieringen blijven gebruiken. Kerkelijke activiteiten worden in dit scenario 

geconcentreerd in de Zuiderkerk, dat zich daar zeer voor leent en dat qua kosten het gunstigste 

uitpakt (er zijn geen bouwkundige aanpassingen nodig). De boodschap en het gebouw vallen in dit 

scenario voor anderen dan de gelovigen die er reeds kerken minder evident samen. In dit scenario 

dient er een fors verlies genomen te worden op Elim, omdat de verkoopwaarde (veel) lager is dan de 

recente verbouwingskosten.  

Ratio achter dit scenario is als volgt. De kerk is geen gebouwenbeheerder en concentreert zich op het 

zijn van een levendige geloofsgemeenschap. De uitstraling van het gebouw speelt daarbij in de visie 

van deze geloofsgemeenschap een ondergeschikte rol. Dat in de Oude Helenakerk activiteiten plaats 

gaan vinden die met de kerkelijke boodschap niet meer van doen hoeven te hebben, is geen 

bezwaar.  

Scenario 3 

Oude Helenakerk en Zuiderkerk handhaven. 

Oosterkerk afstoten en de Oude Helenakerk, Elim en de Zuiderkerk behouden. Dit is een ongunstig 

scenario voor het kerkelijk leven, omdat er feitelijk twee met elkaar vergelijkbare locaties ontstaan, 

die met elkaar zullen concurreren. Dit betekent versnippering van krachten en de vraag is of dit op 

den duur een kansrijke situatie oplevert. De Oosterkerk is extreem moeilijk te herbestemmen. In 

feite is dit een gebouw dat grote kans maakt om leeg te komen staan als er geen gebruik van wordt 

gemaakt door een andere geloofsgemeenschap, de kans is groot dat de verkoopprijs gering is. 

In dit scenario Elim afstoten en weer (terug) huren is financieel geen goede optie. Door de hoge 

verbouwingskosten uit het verleden moet er dan flink worden afgeschreven, dit zijn kosten. Door 

vervolgens Elim weer terug te huren worden weer kosten gemaakt. Ons voorstel is daarom om 

vooral zelf te gaan genieten van het comfort van het gebouw.  

Dit scenario is niet rationeel en komt eerder voort uit de behoefte om een echte keuze uit te stellen.  

Financieel is het voor de Protestantse Gemeente Aalten geen goede keuze. Er worden teveel 

gebouwen gehouden die feitelijk dezelfde functie hebben. Alleen als men beide locaties veel meer 

ook commercieel weet te gebruiken kan het qua exploitatie uit. Dit heeft alleen kans van slagen als 

men het professioneel aanpakt. Het is de vraag of een kerk deze rol heeft, of op zich moet nemen.  
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3. GEBOUWEN 
 

3.1 OUDE HELENAKERK 
 
Adres : Landstraat 22, 7121 CR Aalten 
Status : Rijksmonument 
Kadastraal bekend Gemeente Aalten sectie I 11437 
Perceelsoppervlakte 2775 m2 
 
 

 
 

OMSCHRIJVING 

 
De Oude Helenakerk te Aalten is een laatgotische pseudobasiliek, in eigendom van de Protestantse 
Gemeente Aalten. De kerk wordt vooral gekenmerkt door de grote, in elkaar overlopende dakvlakken 
van middenschip en zijbeuken. De toren is deels gebouwd in de 11e of de 12e eeuw en deels 
omstreeks 1400. De onderbouw is het oudste zichtbare deel van het kerkgebouw en bestaat uit dikke 
tufsteen muren met hier en daar brokken ijzeroer. Het huidige schip van de kerk en de zijbeuken 
werden gebouwd in de periode 1470-1483. Aan het begin van diezelfde periode werd eerst het oude 
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schip gesloopt. Het hoge koor werd gebouwd tussen 1440 en 1450. Volgens de Rijksdienst dateert de 
preekstoel uit 1764. De stenen zuil waarop de preekstoel staat, bevat fraai gebeeldhouwde lelies en 
bladmotieven. In 1844 werd een klankbord aangebracht. In het middenschip hangen drie dubbele 
kronen. De middelste is de oudste (1762). De muurschilderingen zijn gerestaureerd in 1922 en 1923. 
Later (1974 en 1989) zijn er oude muurschilderingen blootgelegd. 
De kerk herbergt een orgel met een orgelkas in barokke vormen en een Westfaals Hoofdwerk uit 
1759. Het rugwerk stamt uit 1811. Het inwendige van het orgel is in 1976 geheel nieuw vervaardigd 
door de firma K.B. Blank & Zoon (Herwijnen). Alleen een deel van de houten bekers van de Bazuin 16' 
stamt nog uit 1811. 
 
De kerk beschikt over relatief kleine nevenruimtes. Het naastgelegen diaconaal centrum (en dan met 
name het horecagedeelte) biedt uitwijkmogelijkheden. Er is geen parkeergelegenheid op eigen 
terrein. In de directe omgeving van de kerk is gratis parkeren mogelijk met parkeerschijf. Op een 
aantal minuten loopafstand is een ruim gratis parkeerterrein aanwezig. 
 

BESTEMMING 

 
De kerk is gelegen in het bestemmingsplan Kern Aalten 2011, dat onherroepelijk is geworden op 24 
mei 2012. De enkelbestemming is ‘Maatschappelijk’ met de dubbelbestemmingen ‘Waarde-
Beschermd Stadsgezicht en Waarde-Archeologie’. 
De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 

a. maatschappelijke voorzieningen; 
b. woonzorgcomplex en zorgwoningen, en daarmee rechtstreeks samenhangende 

ondergeschikte detailhandel en/of ondersteunende horeca; 
c. een sporthal, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sporthal'; 
d. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; 
e. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'; 
f. een kinderboerderij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij'; 
g. horeca, met dien verstande dat: 

1. horeca uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'horeca'; 
2. ter plaatse van de aanduiding 'horeca', horeca uitsluitend is toegestaan in de vorm 

van een zaalaccommodatie; 
met bijbehorende voorzieningen, zoals erven, terreinen, beplanting, parkeervoorzieningen, 
speelvoorzieningen en voorzieningen voor de waterhuishouding. 

 

HUIDIG GEBRUIK 

 
Op dit moment wordt het gebouw iedere maand drie zondagen gebruikt voor diensten van de 
Protestantse Gemeente Aalten. De kerk heeft 750 zitplaatsen. Op zondagmorgen zijn er gemiddeld 
300 kerkgangers. De dienst wordt voornamelijk bezocht door senioren. Naast de reguliere 
kerkdiensten wordt de kerk ook gebruikt voor huwelijken en begrafenissen, zowel voor 
gemeenteleden als voor mensen buiten de protestantse gemeenschap. 
De overige verhuur behelst voornamelijk, niet uitsluitend: (Orgel)concerten, tentoonstellingen, 
zaalverhuur en rondleidingen.  
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ONDERHOUDSTOESTAND 

 
Er wordt jaarlijks een inspectie door Monumentenwacht uitgevoerd. Uit het laatste rapport blijkt dat 
de constructieve toestand (het casco) van het kerkgebouw en de toren goed is. Zoals zo vaak bij oude 
kerkgebouwen, gaat het gebouw niet efficiënt om met energie en zijn de installaties kostbaar in het 
gebruik. De algemene onderhoudstoestand is overwegend goed. Dit is mede een gevolg van 
uitgebreid onderhoud dat in de jaren ’90 (aan het dak) en in 2007 (kerk en toren) met Brim subsidie 
is uitgevoerd.  
Er is een Aaltense steunstichting, de ‘Stichting Restauratiefonds voor de Oude St. Helenakerk aan de 
Markt te Aalten’, die fungeert als exclusief restauratiefonds voor de Oude Helenakerk. Deze stichting 
heeft als doel om door middel van acties en manifestaties financiële steun te verlenen bij 
restauraties en verbeteringen aan de kerk. De stichting is een ANBI. 
 

ADVIES 

 
Kerkelijk Waardebeheer heeft zich in de afgelopen weken een beeld gevormd van de mogelijkheden 
tot behoud of (gedeeltelijke) herbestemming. Diverse opties zijn daarbij de revue gepasseerd, van 
meer commerciële mogelijkheden naar scenario’s die goed aansluiten bij het continueren van een 
herkenbare aanwezigheid in de Oude Helena Kerk. Hieruit hebben wij twee mogelijke scenario’s 
gedestilleerd, te weten: een gedeeltelijke herbestemming, waarbij de kerkelijke functies worden 
behouden en multifunctioneel gebruik kan worden geïntensiveerd, ofwel een volledige 
herbestemming, waarbij het kerkgebouw aan een derde wordt overgedragen en de meeste 
kerkelijke activiteiten worden verplaatst naar andere locaties. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen 
of er voor deze laatste optie geïnteresseerden ‘in de markt’ zijn. 
 
 

Het prachtige interieur, te mooi om waar te zijn...? 

 
 
 
Een, al dan niet gedeeltelijke, herbestemming is op zich goed mogelijk. De ligging, de vorm en de 
indeling van het gebouw bieden veel mogelijkheden van ander dan kerkelijk gebruik. De locatie aan 
de markt, midden in het dorp, geven de Oude Helena een bijzondere aantrekkingskracht. Om nog 
maar te zwijgen van de prachtige monumentaliteit en geschiedenis van het gebouw. Het kerkgebouw 
kan een rustpunt vormen in de hectiek van het alledaagse leven.  
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De Oude Helenakerk kan in de huidige inrichting niet echt een multifunctioneel centrum worden. 
Hiervoor moet de kerkzaal namelijk flexibeler in te delen zijn. De banken staan nagelvast en deze 
verwijderen en vervangen voor losse stoelen doet veel afbreuk aan het interieur. De opstelling van 
de banken bepalen mede het karakter van het kerkgebouw. Bij het zoeken naar nieuwe invullingen 
moet gebruik gemaakt worden van dit karakter.  
Voor de hand liggende invullingen zijn: een museale functie, rouw- en trouwlocatie, exposities met 
verschillende thema’s, concerten en toneelvoorstellingen. Deze alternatieve aanwendingen zullen 
moeten worden geïntensiveerd. Dit vergt een meer commerciële aanpak en de vraag is of dit goed 
past bij het zijn van een geloofsgemeenschap. De instandhouding van een dergelijk kerkgebouw is 
een zeer kostbare aangelegenheid. Over een periode dient zich naast het reguliere onderhoud ook 
weer groot onderhoud aan. Het behouden van een dergelijk monument wordt steeds kostbaarder, 
nu (rijks)subsidies afnemen.  
 
Men kan proberen het eigendom van het kerkgebouw over te dragen aan een bestaande of nog op 
te richten burgerlijke stichting, zoals daar bijvoorbeeld al zijn de Stichting Oude Gelderse Kerken of 
de reeds genoemde plaatselijke steunstichting. Dit laatste vergt een wijziging in de statuten, bij 
eigendom komen ook meer verantwoordelijkheden kijken en dit moet de stichting dan wel willen. 
Het in eigendom krijgen van het gebouw is natuurlijk wel de ultieme verzekering dat je het gebouw – 
met steun van de omgeving - kunt (proberen te) behouden. De stichting kan het kerkgebouw nog 
meer centraal in de gemeenschap van Aalten zetten, minder exclusief voor godsdienst en geloof, met 
alle daarbij soms opkomende vragen en associaties.  
Door statutaire bepalingen kan het contact op bestuurlijk niveau zodanig worden ingericht dat tussen 
de Protestantse Gemeente Aalten en de stichting een goede relatie blijft bestaan. Kerkelijke 
belangen dienen statutair gewaarborgd te worden, zoals ook het tegengaan van voor de kerkelijke 
gemeenschap ondeugdelijk gebruik. In een dergelijk scenario kan de kerk in voorkomende gevallen 
ook door de protestantse gemeente gebruikt blijven worden voor (bepaalde omschreven) diensten. 
Als dit scenario haalbaar is, zal de kerk bij eigendomsoverdracht naar alle waarschijnlijkheid geen 
geldelijke opbrengst hebben maar zal er eerder voorzien moeten worden in een zogenaamde 
bruidsschat.  
Ook in het scenario dat de Oude Helenakerk simpelweg (zonder deels voortgezet gebruik en zonder 
een blijvende band met de kerkelijke gemeenschap) wordt afgestoten aan derden, kan niet snel 
worden uitgegaan van een positieve koopsom. Het is al een prestatie op zich als het gebouw voor 
één euro verkocht kan worden, ook al is de inzet uiteraard dat dit kerkgebouw meer opbrengt. 
 

Kerkelijk centrum Elim 

Elim is een recent gerenoveerd multifunctioneel te gebruiken gebouw dat zich nabij de Oude 

Helenakerk bevindt. De ruimten die de oude kerk mist en die horen bij een vitaal kerkelijke 

aanwezigheid, zijn hier aanwezig of te realiseren. Elim is geen onderwerp van onderzoek in het kader 

van dit rapport. Het gebouw wordt hier genoemd, omdat het relevant is voor het functioneren van 

de geloofsgemeenschap. Door hier een centraal secretariaat (kerkelijk bureau) te realiseren dat 

doordeweeks dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur bezet is, kunnen in dit gebouw ook meer diaconale 

activiteiten ontwikkeld worden en krijgt het een levendiger functie. Op die manier wordt dit gebouw 

het centrum van de Protestantse Gemeente Aalten. Daartoe kan het huidige gebruik voortgezet en 

geïntensiveerd worden, hiervoor kan een ondernemer aangetrokken worden. Alle denkbare 

kerkelijke en een aantal niet kerkelijke (neven)activiteiten kunnen hier ondergebracht worden.  
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3.2 OOSTERKERK 
 
Adres : Oosterkerkstraat 1 7121 AJ Aalten 
Status : Rijksmonument 
Kadastraal bekend Gemeente Aalten sectie I 8599 
Perceelsoppervlakte 2645 m2 
 
 

 
 

OMSCHRIJVING 

 
De Oosterkerk, in eigendom bij de Protestantse Gemeente Aalten en gelegen aan de 
Oosterkerkstraat, is in 1913 gebouwd in opdracht van de Gereformeerde Kerk van Aalten naar 
ontwerp van de architect Ane Nauta uit Holwerd. Voor de bouw van de nieuwe kerk moest de reeds 
bestaande houten Oosterkerk (gebouwd in 1844), die te klein geworden was, worden gesloopt en 
werd een extra stuk grond aangekocht. De nieuwe kerk werd gebouwd met 790 zitplaatsen en er is 
gekozen voor een T-vormig inrichtingsplan waarbij de ruimte in de kerk maximaal kon worden benut. 
Toch bleek het in 1931 nodig een galerij aan te bouwen om nog meer zitplaatsen te creëren. Het 
huidig aantal zitplaatsen komt daarmee op 900. 
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Het kerkgebouw heeft een kenmerkende ingangspartij geflankeerd door een grote en een kleinere 
toren, twee elkaar kruisende tongewelven overdekken de kerk, de preekstoel is gevat in een nis en 
het (niet monumentaal beschermde) orgel bevindt zich boven de kansel. 
De Oosterkerk in Aalten heeft zowel neo-renaissancistische als Berlagiaanse invloeden. Tegen de 
linkerzijgevel van de consistorie bevindt zich een moderne éénlaagse aanbouw onder een plat dak 
dat niet onder de Rijksmonumentale bescherming valt. 
 
Het huidige orgel is oorspronkelijk in 1823 gebouwd door J.C. Friederichs (Gouda) voor de Zuiderkerk 
te Amsterdam. In 1941 is dit orgel door J.C. Sanders zonder de kas overgeplaatst naar Aalten. Tijdens 
de restauratie/reconstructie in 1977 door Verschueren Orgelbouw (Heythuysen) werd een nieuwe 
kas vervaardigd. Het orgel is afzonderlijk als monument beschermd. 
 
Rondom, maar vooral naast de kerk is parkeergelegenheid op eigen terrein, hier zijn ook de 
fietsenrekken geplaatst. De kerk heeft aan nevenruimte een zaal op de begane grond en 2 zalen op 
de 1e verdieping. 
 

BESTEMMING 

 
Ook deze kerk is gelegen in het bestemmingsplan Kern Aalten 2011, dat onherroepelijk is geworden 
op 24 mei 2012. De enkelbestemming is ‘Maatschappelijk’ met de dubbelbestemmingen ‘Waarde-
Beschermd Stadsgezicht en Waarde-Archeologie’. 
De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 

a. maatschappelijke voorzieningen; 
b. woonzorgcomplex en zorgwoningen, en daarmee rechtstreeks samenhangende 

ondergeschikte detailhandel en/of ondersteunende horeca; 
c. een sporthal, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sporthal'; 
d. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; 
e. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'; 
f. een kinderboerderij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij'; 
g. horeca, met dien verstande dat: 

1. horeca uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'horeca'; 
2. ter plaatse van de aanduiding 'horeca', horeca uitsluitend is toegestaan in de vorm 

van een zaalaccommodatie; 
met bijbehorende voorzieningen, zoals erven, terreinen, beplanting, parkeervoorzieningen, 
speelvoorzieningen en voorzieningen voor de waterhuishouding. 

 

HUIDIG GEBRUIK 

 
Op dit moment wordt het gebouw iedere maand drie zondagen gebruikt voor diensten van de 
Protestantse Gemeente Aalten. De kerk heeft in de vaste opstelling ongeveer 900 zitplaatsen en 
daarvan zijn er op zondagochtend ongeveer 470 bezet. Het betreft een aantal jonge gezinnen en – 
voornamelijk – senioren. Incidenteel vinden er rouw- en trouwdiensten plaats. Doordeweeks wordt 
de kerk niet noemenswaardig gebruikt door de geloofsgemeenschap, er is weinig nevengebruik. 
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Het kerkgebouw wordt incidenteel verhuurd aan andere kerkgenootschappen. De huuropbrengsten 
dekken niet de exploitatiekosten, laat staan de reserveringen voor (groot) onderhoud. 
 

Het kenmerkende interieur van de Oosterkerk 

 
 

ONDERHOUDSTOESTAND 

 
De constructieve toestand, het casco, van het gebouw is goed. De onderhoudstoestand is redelijk. Uit 
de laatste rapporten van Monumentenwacht blijkt dat de onderhoudstoestand recent vooruit is 
gegaan, ten gevolge van voldoende onderhoud dat recent is uitgevoerd. Zo heeft in 2013 uitgebreid 
onderhoud plaatsgevonden: de kapconstructie is aangepakt tezamen met de leien dakbedekking. 
Daarnaast zijn de goten gerestaureerd en heeft er onderhoud plaatsgevonden aan het orgel. Al het 
voorgenoemde achterstallig onderhoud heeft plaatsgevonden met behulp van een provinciale 
subsidie.  
De kerk is verwarmd door middel van een CV, deze is recent geplaatst. De grote en hoge ruimte van 
dit kerkgebouw zorgt ervoor dat ze niet efficiënt omgaat met energie. 
 

ADVIES 

 
De behoefte aan een flexibel en multifunctioneel (kerk)gebouw is groot en de verwachting is dat 
deze behoefte voor geloofsgemeenschappen zal blijven. Het lijkt erop dat de Oosterkerk van de drie 
in dit rapport besproken locaties, o.a. door haar nevenruimten, de minste flexibiliteit biedt. Dit ziet 
men ook terug in het gebruik doordeweeks: nagenoeg nihil. Hierdoor lijkt deze locatie zich al 
kandidaat te stellen voor een eventuele verkoop.  
 
Geïnteresseerd in het verwerven van een dergelijk gebouw zijn waarschijnlijk alleen andere 
geloofsgemeenschappen, die het vooral zelf zal gebruiken. Het gebouw leent zich niet goed voor 
verhuur aan derden. Multifunctioneel- of nevengebruik is dan ook niet echt een realistische optie.   
 
In het scenario dat de Oosterkerk overgedragen wordt aan een derde, kunnen onderdelen uit het 
interieur van de kerk eventueel overgebracht worden naar een van de andere gebouwen, om de 
samenvoeging te markeren en meer sfeer te creëren in de andere ruimten. De onderwerpen moeten 
daarvoor wel ‘passen’, in de breedste zin van het woord. Een dergelijk overbrengen van roerende 
zaken kan ook heel goed in de vorm van een ritueel, waardoor het bijdraagt aan afscheid en een 
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nieuw begin van de gemeente. Zie voor tips hierover het boek ‘Meer dan hout en steen’, onder 
redactie van H. Bisseling e.a. (te bestellen via Boekencentrum).  
 
Als een andere geloofsgemeenschap zich aandient, is naar onze inschatting de locatie binnen een 
bandbreedte van 200.000 á  250.000 euro k.k. te verkopen. Geloofsgemeenschappen die dit soort 
bedragen kunnen opbrengen zijn evenwel schaars. Er is overigens wel een duidelijke trend dat dit 
soort partijen zich steeds meer melden. Te denken valt dan aan migrantenkerken of andere 
christelijke kerkgenootschappen met een eigen identiteit. Onderzoek zal uit moeten wijzen of een 
dergelijke geloofsgemeenschap in de omgeving van Aalten op zoek is naar een kerkgebouw.  
Het zal zeer lastig zijn om dit kerkgebouw een nieuwe bestemming te geven, anders dan als een 
plaats voor samenkomst van mensen. Los van de hiervoor geschetste optie verwacht Kerkelijk 
Waardebeheer niet dat er partijen zijn in Aalten of omgeving, die op zoek zijn naar een dergelijk 
gebouw. Slopen en ter plekke iets anders bouwen is gezien de Rijksmonumentale status een 
buitengewoon lastige optie. 
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3.3 ZUIDERKERK 
 
Adres : Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten 
Status : Geen beschermde  status 
Kadastraal bekend Gemeente Aalten secties I 10018 en I 9097 
Perceelsoppervlakte 6334 m2 en 952 m2 
 
 

 
 
 

OMSCHRIJVING 

 
De Zuiderkerk is oorspronkelijk een gereformeerde kerk. Het gebouw is een modern vormgegeven 
rechthoekige kerk naar een ontwerp van architect W. van der Zee uit Aalten en is opgeleverd in 1965. 
De kerk heeft een plat dak. Rondom onder de dakrand bevinden zich smalle ramen, waardoor aan 
alle zijden daglicht naar binnen kan treden. Aan één zijde bevinden zich in de gevel langwerpige 
ramen. 
Het orgel is in 1967 gebouwd door de firma Ahrend & Brunzema (Leer-Loga, Duitsland). Er is 
voldoende parkeergelegenheid op het naastgelegen parkeerterrein en er is sprake van vrij parkeren 
in de omliggende straten. Naast en achter de kerk bevindt zich een ruime fietsenstalling. 
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BESTEMMING 

 
Ook deze kerk is gelegen in het bestemmingsplan als de voorgaande kerken namelijk, Kern Aalten 
2011, dat onherroepelijk is geworden op 24 mei 2012. De enkelbestemming is ‘Maatschappelijk’ met 
de dubbelbestemmingen ‘Waarde-Beschermd Stadsgezicht en Waarde-Archeologie’. 
De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 

a. maatschappelijke voorzieningen; 
b. woonzorgcomplex en zorgwoningen, en daarmee rechtstreeks samenhangende 

ondergeschikte detailhandel en/of ondersteunende horeca; 
c. een sporthal, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sporthal'; 
d. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; 
e. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'; 
f. een kinderboerderij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij'; 
g. horeca, met dien verstande dat: 

1. horeca uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'horeca'; 
2. ter plaatse van de aanduiding 'horeca', horeca uitsluitend is toegestaan in de vorm 

van een zaalaccommodatie; 
met bijbehorende voorzieningen, zoals erven, terreinen, beplanting, parkeervoorzieningen, 
speelvoorzieningen en voorzieningen voor de waterhuishouding. 

 

HUIDIG GEBRUIK 

 
Op dit moment wordt het gebouw, net als de andere twee kerken, iedere maand drie zondagen 
gebruikt voor diensten van de Protestantse Gemeente Aalten. De kerkzaal kent maximaal 750 
zitplaatsen, gemiddeld wonen ook hier ongeveer 360 mensen de diensten bij. Het betreft 
voornamelijk gezinnen, jongeren en kinderen. Vooral tijdens de ‘regenboogdiensten’ die als leuk en 
aansprekend worden ervaren door deze groep. Er worden hier relatief weinig rouw- en 
trouwdiensten gehouden, de meeste mensen doen dat liever in de Oude Helenakerk. 
 
Het gebouw bestaat naast de kerkzaal uit meerdere ruimtes en zaaltjes die voor dagdelen te huur 
zijn. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Wekelijks vinden er diverse vergaderingen plaats en 
komen allerlei groepen samen aan wie de zalen worden verhuurd.  
 
Door de verhuur draait dit gebouw qua exploitatie kostenneutraal. Ook hier blijft er echter niet 
genoeg over om reservering te doen voor groot onderhoud.  
 

ONDERHOUDSTOESTAND 

 
De constructieve toestand, het casco, van het gebouw is redelijk goed. Het gebouw wordt op 
correcte wijze onderhouden. De kerk wordt verwarmd door middel van een CV-systeem met 
thermostaatkranen. 
Er zit achterstallig onderhoud aan te komen. De dakbedekking moet (plaatselijk) vervangen worden, 
evenals de CV ketel. Asbest moet verwijderd worden uit het stookhok en de fietsenstalling. Het 
parkeerterrein kan ook een opfrisbeurt gebruiken. 
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Het interieur van Zuiderkerk heeft een ‘open’ karakter 

 
 

ADVIES 

 
Dit kerkgebouw voorziet duidelijk in een behoefte voor jeugd en (jonge) gezinnen.  
De activiteiten voor en in de wijk zouden verdiept en verstevigt kunnen en moeten worden, om de 
exploitatie rond te krijgen.  De kerkzaal is flexibel in te delen door de los te plaatsen stoelen, hierdoor 
leent het gebouw zich uitstekend voor allerlei bijeenkomsten. Deze kunnen van kerkelijke en niet 
kerkelijke aard zijn, waarbij er nadrukkelijker gestreefd moet worden naar een gezonde exploitatie. 
 
Uit de beschikbare cijfers blijkt immers dat er op dit moment weliswaar geen tekort op de jaarlijkse 
exploitatie rust, evenwel kan er geen reservering voor groot onderhoud gedaan worden. Hier zou iets 
aan gedaan kunnen/moeten worden wil er sprake zijn van duurzame exploitatie en handhaving van 
dit gebouw op langere termijn. Dit kan men doen door, naast het houden van kerkdiensten, de 
exploitatie te optimaliseren. Hierbij valt te denken aan het intensiveren van de mogelijkheden van 
commerciële externe verhuur en het differentiëren van de (zaal)huurtarieven voor bepaalde 
doelgroepen. Uiteraard moet men in de gaten houden dat de prijzen marktconform zijn. 
 
In het scenario dat deze locatie afgestoten wordt, zien wij de volgende mogelijkheden. 

 Bij verkoop aan een andere geloofsgemeenschap zou de locatie tussen de 325.000 tot 
375.000 euro kunnen opleveren. 

 Bij sloop en herontwikkeling  ten behoeve van grondgebonden woningen levert deze locatie 
meer op. Het gebouw staat midden in een goede woonwijk, met relatief grote woningen. De 
percelen zijn samen een kleine 7.300 m2 groot en de verwachting is dat een bouwrijpe kavel 
op die locatie tussen de 100 à 150 euro per m2 zal opbrengen. Wij zijn ons ervan bewust dat 
het amoveren van een kerkgebouw erg gevoelig ligt. Voldoende draagvlak en goede 
communicatie zijn in deze besluitvorming dan ook erg belangrijk. Daarnaast moet ook de 
burgerlijke gemeente meewerken aan wijziging van het bestemmingsplan. Doordat de 
achterhoek krimpt, is er op dit moment geen behoefte aan extra woningen in Aalten. Er zal 
te zijner tijd bij de gemeente polshoogte moeten worden genomen over dit standpunt. 
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4. VERVOLGSTAPPEN 
 
Kerkelijk Waardebeheer beveelt de volgende stappen aan. 
 

 Het opstellen van een concrete behoefteraming qua ruimten die benodigd zijn voor het 
gewenste pastorale/inhoudelijke beleid. 

 Het leggen van de hiervoor bedoelde ruimtelijke behoefte naast de mogelijkheden die de 
kerkgebouwen bieden.  

 Presentie: het maken van de principiële keuze één van de drie kerken af te stoten. 

 Het verder uitwerken van de principiële keuzes, zodat beslissingen gerealiseerd kunnen 
worden. 

 
Bij alle hiervoor genoemde stappen kunnen Kerkelijk Waardebeheer en (voor vastgoed gerelateerde 
vragen) haar werkmaatschappij Thesauros ondersteuning bieden.  
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5. VERSTREKTE INFORMATIE EN GERAADPLEEGDE BRONNEN 
 

VERSTREKTE INFORMATIE 

 Beleidsplan 2010 - 2014  

 Rapport “niet beperken, maar versterken” 2014 

 Rapport adviesgroep gebouwen 2013 

 Gebreken kerken 2015 

 Opdracht werkgroep gebouwen 2014 

 Kadastrale- en bestemmingsplangegevens 

 Redengevende beschrijvingen rijksmonumenten 

 Monumentenwachtrapporten rijksmonumenten 2015 
 

GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 www.kerkvenster.nl 

 www.aalten.nl 

 www.kadaster.nl 

 www.ruimtelijkeplannen.nl 

 www.rijksmonumenten.nl 

 www.restauratiefondsaalten.nl 

 Archief Kerkelijk Waardebeheer 

 Verschillende “informatieve websites” als reliwiki, wikipedia en zoekmachine google 
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