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1 Inleiding 
In dit globale programma van eisen worden de eisen en wensen kenbaar gemaakt voor de bouw 

van een kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente te IJsselmuiden-Grafhorst. 

 

Het doel van het globale programma van eisen is om deze als basis te kunnen dienen voor het 

maken van een ontwerp. 

 

In indeling van het globale programma van eisen is in hoofdstuk 2 een algemene weergave van 

gebruikseisen. In hoofdstuk 3 de weergaven van de functies en prestaties per ruimte en de 

veiligheidseisen en bouwfysische condities. De beeldverwachting van de kerk wordt in hoofdstuk 

4 aangegeven. De interne- en externe eisen en voorwaarden zijn in hoofdstuk 5 en 6 opgenomen. 

In hoofdstuk 7 wordt de punten voor de terreinindeling aangegeven. 

 

  



  Globaal Programma van eisen nieuwbouw HHG IJsselmuiden-Grafhorst 2020-04-10 4                                                           

 

 

 

2 Gebruikseisen 
Het gebouw voor de Hersteld Hervormde Kerk te IJsselmuiden - Grafhorst dient voor wekelijkse 

erediensten, voor het huisvesten van een kinderoppas tijdens de wekelijkse eredienst. Daarnaast 

dient het gebouw om catechisaties en bijenkomsten van verschillende verenigingen van de 

plaatselijke HHK te kunnen beleggen. 

 

Globaal genomen dient een kerk gebouwd te worden met een kerkzaal voor 650 zitplaatsen. 

Daarnaast 4 zalen (zo mogelijk deelbaar) voor catechisaties, kinderoppas verenigingen en koor. 

Een ruime hal en zitruimte. Fietsenberging bij de kerk. 
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3 Functies en prestaties 

3.1 Globaal overzicht van functies 

Onderstaand tabel geeft een overzicht van de activiteiten: 
Bezetting in periode van 2 
weken       A             B       

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

Normale diensten 630  1             1              

Doopdiensten 700 1              1              

Bevestiging nieuwe 
lidmaten 750 1              1              

Babyoppas 15? 1             1             

Kinderoppas 25? 1             1             

Bijbellezing 200       1                     

Kerkenraadsvergadering 20         1                   

Thema-avond 175                     1       

Gemeentedag 300                           1 

Censura Morum en 
Consistorieverg. 20       1                     

Bezinningsavond Heilig 
Avondmaal 

80-
120                     1       

Catechisaties 12-jarigen 13   1             1           

Catechisaties 13-jarigen 18   1             1           

Catechisaties 14-jarigen 8     1             1         

Catechisaties 15-jarigen 19     1             1         

Catechisaties 16-jarigen 16   1             1           

Catechisaties 17-jarigen 10     1             1         

Catechisaties 18/19-
jarigen (2 groepen) 34   1             1           

Catechisaties 20 jaar en 
ouder 19     1             1         

Inhaalcatechisatie 10-15           1             1   

Belijdeniscatechisatie 18     1             1         

Preek bespreking 80               1             

Gesprekskring 20-30         1                   

Ouderenmiddagen 35-40                     1       

Mannenvereniging 15-20   1                         

Vrouwenvereniging 30-35                 1           

Kinderclub De Ark 4 tot 
10 jaar 63             1               

JV Het Kompas 10 / 11 
jaar 24         1                   

JV Het Anker 12 /13 jaar 21         1                   

JV Het Baken 14/15 jaar 17                       1     

JV Sola Fide 16/21 jaar 45               1             

zondagschool 1 en 2 25 1             1             
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zondagschool 3 en 4 25 1             1             

zondagschool 5 en 6 25 1             1             

zondagschool 7 en 8 25 1             1             

Kerkvoogdijvergadering 6       1                     

diaconievergadering 8                     1       

activiteitencommissie 8            1   

evangelisatiecommissie 8           1    

zendingscommissie 8           1    

doopzittingen 15            1   

jeugdwerkbestuur 8           1    

moderamen van de 
kerkenraad 5            1   

Maximaal gelijktijdige 
ruimtes   4 4 5 2 4 1 1 4 4 4 2 3 1 1 

 

De activiteiten vinden met name plaats in het winterseizoen. 
 

3.2 Kerkzaal 

Wekelijks eredienst op zondag van 2 keer 1,5 uur. Van de wekelijkse eredienst is 4 keer per jaar 

een avondmaaldienst van 2 uur en 12 keer per jaar een doopdienst. 

 

1. In totaal 650 zitplaatsen in de kerkzaal. 

2. De opstelling van de banken “rond de kansel” om een optimale zithouding te 

bewerkstelligen.   

3. Rolstoelplaatsen in de kerk 

4. Preekstoel van hout passend in de kerkzaal. Lessenaar in hoogte verstelbaar. 

5. Geen hinderlijk tegenlicht rond de kansel en geen hinderlijke zonstraling op de bezoekers. 

6. Afmetingen liturgisch centrum afstemmen op ruimte voor 50 stoelen (met tafels tijdens 

H.A.).  

7. Twee voldoende zichtbare liturgieborden. 

8. In de kerkenraadsbanken 20 zitplaatsen voor de kerkenraad. Plaats van deze banken is 

zodanig dat “opzicht” over de gemeente mogelijk is, dus niet met de rug naar de gemeente. 

9. Avondmaalstafel, doopvont, lessenaar, rek voor collectezakken 

10. Minimaal 2 in- en uitgangen 

11. Vormgeving kerkzaal sober en overzichtelijk. 

12. Een kosterszitplaats met bedieningspaneel voor alle voorkomende functies o.a geluid en 

beeld. 

13. De plaats van het orgel is bij voorkeur boven de preekstoel. Een alternatieve plaats is 

achterin de kerkzaal. Bij plaatsing van het orgel boven de preekstoel, moet een duidelijke 

scheiding tussen die twee worden aangebracht in kleur en/of materiaal. 

14. Optie: vloer in de kerkzaal oplopend naar achteren (0,25 - 0,30 m). 

 

3.3 Bijzaal kerk 1 

1. Geschikt voor 200 zitplaatsen. 

2. Bij ruimtegebrek in de kerkzaal moet uitbreiding door het bijtrekken van een van de zalen, 

d.m.v. een verplaatsbare wand, mogelijk zijn.  



  Globaal Programma van eisen nieuwbouw HHG IJsselmuiden-Grafhorst 2020-04-10 7                                                           

 

 

 

3. Deze zaal dient deelbaar te zijn in 3 ruimtes door een paneelwanden. Deze dient voldoende 

geluidswerend zijn om gelijktijdige bijeenkomsten mogelijk te maken. 

3.4 Zaal 2 (kindercrèche-speelzaal) 

1. Geschikt voor 35 zitplaatsen 

2. Een van de zalen dient geschikt te zijn om (knutsel) activiteiten voor vereniging te houden. 

3. Tijdens de dienst kinderoppas t.b.v. 25 kinderen. 

3.5 Zaal 3 

1. Geschikt voor 35 zitplaatsen 

3.6 Zaal 4 (kindercrèche-rustige ruimte) 

1. Voorzieningen t.b.v. kindercrèche. Deze ruimtes moeten niet grenzen aan de kerkzaal. Het 

geluid van spelende en huilende kinderen mag de dienst in de kerkzaal niet storen, ook niet 

bij geopende kerkzaaldeur. 

2. Het is wenselijk, naast een “speelzaal” (zaal 2) ook een “rust(ige) ruimte” te hebben. Een 

pantry / verschoonruimte bij de crècheruimte is wenselijk. Voorzien van wastafel, koelkast, 

vaatwasser. 

3. Tijdens de dienst een “rust(ige) ruimte” voor 15 baby’s. 

4. Voor deze ruimte aandacht voor de eisen voor brandveiligheid, ventilatie en geluid. 

5. Minimaal 2 toiletten. 

6. Voldoende opbergruimte voor benodigdheden van de kindercrèche. 

3.7 Kerkenraadskamer 

1. De kerkenraadkamer heeft een oppervlakte van minimaal 50 m2. Zitplaatsen voor 1 

predikant, 13 ouderlingen, 4 diakenen. In totaal ten minste 20 zitplaatsen en ruimte voor 

b.v. doopouders etc. 

2. Afzonderlijk af te sluiten ruimte bestemmen en inrichten voor kerkenraad(s-vergaderingen) 

en specifieke doelen zoals doopzitting, belijdeniscatechisatie, (onverwachte) pastorale 

gesprekken. 

3. Ruimte voor een archief, kluis en avondmaalstel. 

4. De plaats van de kerkenraadkamer is zo dicht mogelijk bij de preekstoel. 

5. Uitgang naar de grote hal. 

3.8 Keuken 

1. Keuken minimaal 30 m2 met 2 balies: in een van de zalen en in de hal, afsluitbaar. 

2. Voorzien van spoelbak, koelkast met vriesvak, vaatwasser, elektrische kookplaat. 

3. Voldoende opbergruimte voor serveer en keukenbenodigdheden.  

3.9 Sanitaire ruimte 

1. Voldoende toiletvoorzieningen, waaronder 1 minder valide-toilet 

2. ? 2 stuks herentoilet en urinoirs 3 stuks, 3 stuks damestoilet ? 

3. Op logische plaatsen 

4. Zodanig dat toiletbezoek tijdens de dienst niet te storend is. 

3.10 Veiligheidseisen en bouwfysische condities  

1. Als “vloerbedekking” wordt gedacht aan een lichte kleur voor de kerkzaal, entree en 

ontmoetingsruimte. Eenvoudig te reinigen en te onderhouden, geschikt voor goede 

https://ondernemersplein.kvk.nl/maatregelen-of-vergunning-voor-brandveiligheid/
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warmteafgifte voor vloerverwarming en voldoende demping en voorkomen van 

contactgeluid. De vloer dient een goede slipweerstand te hebben, zowel droog als nat. 

2. Het gebouw dient voorzien te zijn van ruim voldoende nooduitgangen, voor een snelle 

ontruiming van het kerkgebouw. 

3. Het gebouw dient rolstoelvriendelijk zijn. 

4. Aandacht aan de toegankelijkheid voor personen met een visuele beperking. 

5. In het algemeen dient ook hierin energiebesparing en –efficiëntie een grote rol te spelen. 

6. In de keuken of in een apart gedeelte in een magazijn een aanrecht met een 6-tal 

stopcontacten die elk afzonderlijk op een aparte groep is aangesloten. 

7. Geluid: nagalmtijd dusdanig dat een goede spraakverstaanbaarheid is te bereiken. 

Materiaalkeuze dient hierop afgestemd te zijn. 

8. Ringleiding in de kerkzaal en in de bijzaal 1. 

9. Geluidinstallatie in de kerkzaal en bijzaal 1, meeluisteren in crèche en consistorie. 

10. Verwarming: basisverwarming en bijverwarming die snel is bij te regelen. De kerkzaal zal 

in de regel 2 keer per week 3 uur op de gebruikstemperatuur dienen te zijn. De overige 

ruimtes worden frequenter en langer gebruikt. Op afstand programmeerbaar. Per ruimte 

regelbaar. 

11. Klimaatbeheersing: inblaas van verwarmde of gekoelde lucht en afzuiging in de kerk, met 

warmteterugwinning.  

12. Inbraakalarm, bliksem-, brandbeveiliging. 

13. Camerasysteem toegangsdeuren en gaderobe, op afstand te bekijken. 

14. De gebouw dient onderhoudsarm te zijn. Het onderhoud dient veilig uitgevoerd te kunnen 

worden o.a. ramen naar binnen draaiend, daken van binnenuit bereikbaar, permanente 

veiligheidsvoorzieningen.  

15. Berging op plaatsen daar waar op te bergen materiaal nodig is. 

 

4 Beeldverwachtingen 
1. In het algemeen dient het gebouw duidelijk als kerk herkenbaar te zijn, goed passend in de 

omgeving. Het hoeft geen blikvanger te zijn, maar het moet ook niet saai zijn. Een 

vormgeving met een “toren” met een klok heeft de voorkeur. 

2. Het kerkgebouw wordt opgetrokken uit gevels van metselwerk. 

3. Aandacht voor juiste hoogte borstwering bij raampartijen. 

4. Voldoende raampartijen opnemen om een optimale daglichttoetreding te verkrijgen.  

5. De zoninstraling mag niet hinderlijk zijn. Buitenzonwering zo nodig in het ontwerp 

integreren. 

6. De hoofdentree moet uitnodigend overkomen, het moet een lichte, open toegang zijn. 
 

  



  Globaal Programma van eisen nieuwbouw HHG IJsselmuiden-Grafhorst 2020-04-10 9                                                           

 

 

 

5 Interne voorwaarden 
1. In het algemeen dient het een energiezuinig en onderhoudsarm gebouw te zijn. Daarbij 

dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met de principes van Duurzaam 

Bouwen. Dit vanuit het perspectief van een verantwoord bouwen en bewaren van de 

schepping.   

2. De investeringskosten van het gebouw mogen maximaal € ……. bedragen. 

3. De exploitatielasten van het gebouw mogen maximaal € ……. bedragen. 

4. De oplevering dient 1 januari 2022 plaats vinden. 
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6 Externe eisen en voorwaarden 
1. Het beschikbare oppervlakte van de kavel is 2.500 m2. 

2. Een streefwaarde voor een maximale bebouwingspercentage van 60%. 

3. De concept stedenbouwkundige randvoorwaarden van de kerk op het Sonnenbergkwartier 

zijn van toepassing, zie bijlage 1. 
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7 Terreinindeling 
1. Ruime hoofdentree, met toegang voor rolstoelen, conform normering op dit gebied. 

2. Nooduitgangen aansluitend op verhardingen.  

3. Overdekte fietsenstalling, met ruimte voor minimaal 150 fietsen. 

4. De kerk moet goed bereikbaar zijn voor schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden. 

5. Goede terreinverlichting. 

6. Voor de afscheidingen van de kavel; de afscheidingen rondom het Kulturhus en het 

Sonnenbergkwartier gelden als referentie. 

7. Optie: omheinde buitenruimte om een spel of andere activiteiten te verrichten op 2 keer 15 

m x 15 m. 


