
- Blad 4, indien mogelijk toevoegen: opbaarruimte (dit verzoek wordt 
meerdere keren ondersteund), kantoortje voor beheerder en nog een 

spreekkamer voor 5 tot 10 personen. 

Wij hebben afgewogen om in het PvE een afzonderlijke opbaarruimte op 

te nemen. Deze is niet opgenomen, omdat de inschatting is dat daar 
weinig gebruikt van wordt gemaakt. Vaak worden de overledenen thuis 

opgebaard. Tegenwoordig zijn geen speciale voorzieningen meer nodig om 
op te kunnen baren. Er zijn verschillende opbaarruimtes in de gemeente 

Kampen beschikbaar. 

Een kantoortje voor de beheerder. De taken van de beheerder is vooral 

gebonden aan de activiteiten in de kerk. De administratieve 
werkzaamheden van de beheerder dienen beperkt te zijn. Een werkplek in 

de keuken zou een mogelijkheid zijn, dit dient bij de inrichting nog nader 

te worden ingevuld.  

We hebben de gelijktijdigheid van het aantal ruimtes beoordeeld, het 

aantal ruimtes is toereikend voor de hoeveelheid gelijktijdige 

overleggen/bijeenkomsten.   

- Blad 5, aanvullingen in onderstaande tabel. 

  
HHG IJsselmuiden-Grafhorst aantal zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za 

basis Zondagse kerkdiensten 630 1             1             

1 Babyoppas ? 1             1             

2 Kinderoppas ? 1             1             

3 Bijbellezing 200       1                     

4 Kerkenraadsvergadering 20         20                   

5 Thema-avond 175                     1       

6 Gemeentedag 300                           1 

7 
Censura Morum en 
Consistorieverg. 20       20                     

8 
Bezinningsavond Heilig 
Avondmaal 

80-
120                     1       

9 Catechisaties 12-jarigen 13   13             13           

10 Catechisaties 13-jarigen 18   18             18           

11 Catechisaties 14-jarigen 8     8             8         

12 Catechisaties 15-jarigen 19     19             19         

13 Catechisaties 16-jarigen 16   16             16           

14 Catechisaties 17-jarigen 10     10             10         

15 
Catechisaties 18/19-jarigen 
(dit zijn twee groepen!) 34   34             34           

16 
Catechisaties 20 jaar en 
ouder 19                             

17 Inhaalcatechisatie 10-15           1             1   



18 Belijdeniscatechisatie 18     1             1         

19 Preek bespreking 80               1             

20 Gesprekskring 20-30         1                   

21 Ouderenmiddagen 35-40                     1       

22 Mannenvereniging 15-20   1                         

23 Vrouwenvereniging 30-35                 1           

24 Kinderclub De Ark 4 -10 jaar 63             1               

25 JV Het Kompas 10 / 11 jaar 24         1                   

26 JV Het Anker 12 /13 jaar 21         1                   

27 JV Het Baken 14/15 jaar 17                       1     

28 JV Sola Fide 16/21 jaar 45                             

29 zondagschool 1 en 2 25 25             25             

30 zondagschool 3 en 4 25 25             25             

31 zondagschool 5 en 6 25 25             25             

32 zondagschool 7 en 8 25 25             25             

33 Kerkvoogdijvergadering 6       6                     

34 Diaconievergadering 8                     8       

   103 82 38 27 23 1 1 104 82 38 11 1 1 1 

- Blad 5. Opmerking bij bovenstaande tabel. In dit overzicht ontbreken de 

vergaderingen van de activiteitencommissie, evangelisatiecommissie, 

zendingscommissie, het moderamen van de kerkenraad (een week voor 
de maandelijkse kerkenraadsvergadering), de doopzittingen, 

vergaderingen jeugdwerkbestuur. 

Worden aangevuld. 

- Blad 5. Overige opmerking. Kan de verkoop van collectebonnen in het 

kerkgebouw plaatsvinden? Veel gemeenten kennen dat, een wekelijkse of 
maandelijkse verkoop. Ook het tellen van de collectegelden zou in het 

kerkgebouw kunnen/moeten gebeuren. De gelden kunnen dan in de kluis 

van de kerk bewaard worden. 

Is qua gebouw mogelijk, heeft geen invloed op het PvE. 

- Blad 6, punt 3.2 : bij punt 1 wordt gesproken over een kerkzaal met 650 
zitplaatsen wat op dit moment inderdaad voldoende zou moeten zijn. Maar 

wat als we als gemeente doorgroeien en de 650 plaatsen niet meer 
voldoende zijn? De 200 extra zitplaatsen die gecreëerd worden in bijzaal 1 

zullen voornamelijk voor doopdiensten en belijdenisdiensten gebruikt 
worden. Misschien is het goed om bij het ontwerp al na te denken over 

voorbereidingen in de kerkzaal die eventuele uitbreiding van het aantal 
zitplaatsen in de toekomst vergemakkelijken. Hieraan denk ik aan 

eventuele voorbereidingen in de constructie voor een gaanderij. Als hier 
nu al over nagedacht wordt kan het plaatsen van een gaanderij in de 

toekomst voordeliger uitpakken. Ook is het misschien een mogelijkheid 

om de kerkzaal aan de achterzijde ruim op te zetten dat hier eventueel in 



de toekomst nog enkele rijen banken achter geplaatst kunnen worden. Op 

deze manier is uitbreiding in de toekomst niet direct een probleem. 

- Blad 6, punt 3.2 : Ruimte in de kerkzaal om 50 tot 100 stoelen bij te 
plaatsen zonder dat de wanden meteen open moeten. Dit punt wordt door 

meerdere reacties ondersteunt. 

Op dit moment is rekening gehouden met 600 zitplaatsen en 50 extra 
voor eventuele doorgroei. Wij zullen onderzoeken of het als optie 

meegenomen kan worden, zonder/bijna geen extra kosten. 

Gekozen is om de extra zitplaatsen in een bijzaal te situeren. Indien van 

te voren rekening wordt gehouden met extra ruimte voor stoelen in de 
kerkzaal, zullen alle kosten hiervoor gemaakt dienen worden. Gekozen is 

om een juiste inschatting te maken van het aantal zitplaatsen en daar een 
kerk voor te bouwen. Indien extra zitplaatsen moeten komen, staan daar 

ook extra opbrengsten voor, die dit mogelijk maken. 

De ruimte van de bijzaal kan bestaan uit meerdere secties. De wand is 

een wand, die met niet veel moeite open en dicht kan.  

- Blad 6, punt 3.2 : bij punt 8 wordt gesproken over kerkenraadsbanken 
met 18 zitplaatsen, dit lijkt mij wat aan de krappe kant. Op dit moment 

bestaat de kerkenraad uit 17 personen. Maar als we als kerkenraad nog 
eens moeten uitbreiden brengt dit direct capaciteitsproblemen met zich 

mee. Nu verwacht ik niet dat we nog behoorlijk zullen uitbreiden maar stel 
dat we nog eens uitbreiden met een diaken dan zitten we direct vol. 

Misschien is het verstandig hier iets ruimer te rekenen? 20 zitplaatsen zou 

mijn voorkeur zijn. 

Akkoord. 

- Blad 6, punt 3.2 : bij punt 12 het lijkt me goed om direct duidelijk te zijn 
over de locatie van deze kosterszitplaats met bedieningspaneel. Dit zal 

naar mijn mening op de laatste bank, aan het gangpad, geplaatst moeten 

worden om zo andere kerkgangers zo weinig mogelijk hinder te laten 

ervaren tijdens de diensten en de koster het beste overzicht te geven. 

Wordt meegenomen in verdere uitwerking. 

- Blad 6, punt 3.2 : bij punt 14. De vloer in de kerkzaal oplopend naar 

achteren (0,25 - 0,30 m) of een verhoogd podium. 

Is als optie meegenomen. 

- Blad 6, punt 3.3. Kan de bijzaal van 200 zitplaatsen ook in 3 ruimten 

gedeeld worden d.m.v. schuifwanden. 



Schuifwanden zijn meegenomen. 

- Blad 6, punt 3.4 : De zalen geschikt voor 30 personen. Is dat niet aan de 

krappe kant? 

- Blad 6, punt 3.4 : De zalen uitrusten met een beamer. 

In een inrichtingsplan meenemen. 

- Blad 6, punt 3.4 : De zalen geschikt voor 30 personen. Zaalgrootte is die 

voldoende? JV Het Anker komt nu samen in achterste zaal van de Rank. 
Deze zaal is te klein voor de groepsgrootte. Max. 30 jongelui kunnen er 

komen plus leiding. De ruimte moet geschikt zijn voor minimaal 35 
personen. - Is de zaal groot genoeg voor spel en knutsel activiteiten. De 

zaal in De Rank is erg klein om iets te ondernemen. Graag voldoende 

kastruimte in elke zaal. Dit verzoek wordt meerdere keren ondersteund. 

In Waarde rekening gehouden met 30 zitplaatsen, kan aangepast worden 
naar 35 personen. Afmetingen van de Rank opmeten? Er is ook gedacht 

aan bij elkaar trekken van 2 zalen. Kastruimte wordt in inrichtingsplan 

meegenomen. 

- Blad 6, punt 3.6 : bij punt 1 wordt niet duidelijk of het nu 1 of 2 ruimtes 

moeten zijn. De huidige kinderoppas is verdeeld in 2 groepen met 2 

aparte ruimtes. We zouden het de oppassers moeten vragen maar volgens 
mij bevalt dit concept uitstekend. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar 2 

aparte zalen voor de kinderoppas met aangrenzend nog een 

pantry/verschoonruimte. Dit verzoek wordt meerdere keren ondersteund. 

Wordt aangepast. Er is een mogelijkheid voor 2 ruimtes, door nog een 

zaal te betrekken. 

- Blad 6, punt 3.6 : is een zaal voor kinderoppas en catechisatie wel 

uitwisselbaar? Slepen met tafels etc? 

De ruimtes dienen multifunctioneel te zijn, bij de inrichting zal hier 

rekening mee worden gehouden.  

- Blad 6, punt 3.6 : is het geen overbodige luxe als er een vijfde zaal 

komt.? 

We hebben de gelijktijdigheid van het aantal ruimtes beoordeeld, het 

aantal ruimtes is toereikend voor de hoeveelheid gelijktijdige 

overleggen/bijeenkomsten.   

- Blad 7, punt 3.7 : bij punt 7 wordt gesproken over 11 ouderlingen, dit 

zijn er inmiddels 13.  



Wordt aangepast. 

- Blad 7, punt 3.7 : bij punt 7 wordt gesproken over 18 zitplaatsen. Hierin 

zou ik net als de hoeveelheid zitplaatsen in de kerk voor 20 zitplaatsen 
gaan. Een andere reactie op dit punt doet de opmerking om een ruimte te 

maken voor 25 zitplaatsen. 

Wordt aangepast naar 20. Gekozen is om een juiste inschatting te maken 
van het aantal zitplaatsen en daar een kerk voor te bouwen. Indien extra 

zitplaatsen moeten komen, staan daar ook extra opbrengsten voor, die dit 

mogelijk maken. 

- Blad 7, punt 3.7 : bij punt 3 naast zo dicht mogelijk bij de preekstoel 
ook een uitgang naar de grote hal. Verder ruimte reserveren voor 

archiefruimte en kleedruimte voor de predikant. 

Uitgang naar de grote hal wordt toegevoegd. Zie punt 3.7.3 voor 

archiefruimte en andere zaken. 

- Blad 7, punt 3.8 : bij punt 2 wordt gesproken over een electrische 
kookplaat. Omdat binnen onze kerk nogal wat acties regelmatig 

terugkomen, zou het m.i. verstandig zijn om in de keuken of in een apart 
gedeelte in een magazijn o.i.d. een aanrecht te maken met een 6-tal 

stopcontacten die elk afzonderlijk v.w.b. elektriciteit  een aparte groep is. 
Op die manier kan er dan met meerdere frituurpannen tegelijk en zonder 

problemen gebakken worden. De mogelijkheid van het frituren wordt in 

meerdere reacties ondersteund. 

Akkoord, wordt toegevoegd. 

- Blad 7, punt 3.9 : bij punt 2 wordt gesproken over de hoeveelheid aan 
toiletten. Volgens mij geeft het bouwbesluit aan hoeveel toiletten er 

minimaal aanwezig moeten zijn per gebruikersfunctie en aantal m2. Ook 
hierin zou ik liever iets ruimer in de toiletten zitten, ook vanwege 

eventuele groei. Het aantal dames toiletten van 3 stuks lijkt mij wel wat 

weinig. De opmerking van dit punt wordt nog door een andere reactie 

ondersteunt. 

Het bouwbesluit wordt gevolgd. De genoemde aantallen zijn afkomstig 

van vergelijkbare kerken. 

- Blad 7, punt 3.10: bij punt 10 wordt gesproken over klimaatbeheersing. 

Kan airco als uitgangspunt genomen worden in de kerkzaal/ 

Wij gaan uit van inblaas van gekoelde lucht, de mate van koeling is nog te 

bepalen en afhankelijk van de kosten. 



- Blad 8, punt 4 : bij punt 1 wordt gesproken over een toren wat de 
voorkeur heeft. Ik lees hier nog niets over eventuele klokken. Zou het niet 

beter zijn om dit ook al direct mee te nemen in het programma van eisen? 

Wat is een kerktoren zonden kerkklokken. Dit verzoek wordt meerder 

keren ondersteund. 

Akkoord, wordt aangevuld. 

- Blad 9, punt 1 : Misschien nog iets met zonnepanelen doen? 

Wordt in de totale beschouwing van energie en kosten meegenomen. 

- Blad 11, punt 7 : ik lees hier niets over een aantal invalide 
parkeerplekken, kerkauto parkeerplaats en een parkeerplaats voor de 

dominee dicht bij de ingang van de kerk. Het lijkt me goed deze punten 

ook mee te nemen in de terreinindeling. 

In principe wordt geparkeerd op openbaar terrein en niet op eigen terrein 
van de kerk. In het overleg met de gemeente Kampen zal dit worden 

ingebracht. 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden. 

1. 1350 m2 bruto vloeroppervlak is wel erg krap voor een goede kerk met 

zalen. 

Is een eis vanuit de gemeente Kampen. 

2  de ingang van de kerk ligt wel erg verstopt aan de noordzijde 

De toelichting geeft aan dat het doel is dat de ingang in het zicht dient te 

zijn van de Oosterlandeweg, dus niet verstopt. 

4  dichte muren aan de zijde van het kulltuurhuis is niet aantrekkelijk 

De toelichting geeft aan dat als een gesloten muur gewenst is waar de 

gemeente Kampen de voorkeur geeft waar deze muur dan georiënteerd 

dient te zijn. Of hiervoor gekozen wordt is niet bepaald. 

5  krappe zalen. 

Zie aanpassing opmerking zalen. 

Opmerkingen over de buitenruimte. 

- Algemeen. Het verzoek van de jeugdvereniging om 2 aparte 

buitenruimten (liefst omheind). 



Zal als optie worden meegenomen, als mogelijke indicatie voor  

gebruiksoppervlakte wordt gerekend op 2 keer 10 m x 10 m. 


