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1. Opening
De voorzitter van de kerkenraad, dhr. Klaas de Graaf, heet alle aanwezigen van harte welkom
op deze informatieavond en tevens de mensen die thuis via het kerkradiokastje meeluisteren.
Fijn dat er zoveel mensen gekomen zijn.
Ds. van Olffen opent vervolgens de vergadering met het lezen van enkele fragmenten uit
2 Kronieken 34 waar het gaat over de verbouw van de tempel. Daarna gaat hij voor in gebed.
2. Presentatie van de plannen voor doelmatiger gebruik van de kerk
Dhr. Syb Eldering presenteert de concrete plannen voor de verbouwing.
Eerst schetst hij de geschiedenis van de herbouw van de kerk die in 1855 begon en in 1874
klaar was. De tegenwoordige kerk is gebouwd op de fundamenten van de vorige kerk en ook de
kap is nog van de oude kerk. De staat van de huidige kerk is erg goed, een compliment voor de
diverse kerkrentmeesters die goed op de kerk hebben gepast.
Aan de hand van een beamerpresentatie worden de plannen doorgenomen. Probleem is o.a.
dat de huidige verwarmingsketel zo’n 30 jaar oud is en aan vervanging toe is. Bovendien is deze
ketel duur in het gebruik. De toiletten in de kerk zijn niet meer van deze tijd, een invalidentoilet
ontbreekt, de keuken is klein en een garderobe ontbreekt. Omdat het aantal kerkgangers
terugloopt en de kerk zondags niet meer vol zit is het idee ontstaan om van het transept een
aparte ruimte te maken. De banken worden hier verwijderd, behalve de laatste twee, dit om de
historie van het transept te bewaren. Ook blijft de lambrisering intact. Het is de bedoeling om
alle monumentale waarden zoveel mogelijk terug te brengen. De buizen in het middenpad, die
niet meer van deze tijd en onplezierig in gebruik zijn, worden in het transept verwijderd en de
vloer geïsoleerd. Er komt een glazen wand tussen de kerk en het transept, waardoor het één
geheel lijkt. De onderkant van de wand is beweegbaar, zodat, als het nodig is, de hele kerk
gebruikt kan worden. De bovenkant van de glazen wand is vast. In de blinde nissen in het
transept komt een dubbele deur als verbinding tussen hal en transept en een uitgiftebuffet
tussen keuken en transept. De trap naar boven wordt verplaatst, maar verder blijven de ruimtes
boven in eerste instantie zoals ze nu zijn. Wel wordt een bouwaanvraag gedaan inclusief de
plannen voor boven. Eventueel kan dit in een tweede fase worden gedaan.
Aan de verbouw van monumenten worden veel eisen gesteld. Er is al vooroverleg geweest met
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en Hûs en Hiem. Dit heeft een positief pro-advies opgeleverd
wat uitzicht geeft op een positief advies. Als de vergunning is verleend volgt er een periode van
6 weken waarin bezwaren kunnen worden ingediend. De planning is dat ongeveer zes weken
voor de bouwvakvakantie begonnen kan worden met de werkzaamheden die zo’n 10 à 12
weken zullen duren. Het is mogelijk dat men 3 à 4 weken eerder kan beginnen. In dat geval
zouden de werkzaamheden 2 à 3 weken na de bouwvakvakantie afgerond zijn. De
werkzaamheden worden in de mooie periode van het jaar afgerond. Tijdens de verbouw wordt
er een stofvrije wand in de kerk geplaatst zodat de kerk en het orgel gewoon gebruikt kunnen
worden.
De voorzitter bedankt dhr. Eldering voor zijn uitleg.
3. Gelegenheid tot het stellen van vragen
Na de pauze worden de diverse vragen en opmerkingen van gemeenteleden beantwoord:
• Het is de verwachting dat de akoestiek in de kerk niet wezenlijk zal veranderen, glas
heeft dezelfde reflectie als stucwerk. Wel komt er nog een compleet akoestisch
onderzoek. Er is hiervoor offerte aangevraagd.
• Het is de bedoeling dat de verbouw ruim voor 4 november a.s. klaar is in verband met
het 125-jarig jubileum van muziekvereniging Halleluja. Mochten er tegenvallers zijn
waardoor deze datum niet kan worden gehaald, dan wordt de verbouw uitgesteld naar
volgend voorjaar.
• Tijdens de verbouw wordt rekening gehouden met het vrijhouden van de oprit van de
fam. Russchen. Overlast zal tot een minimum worden beperkt.
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•

De leiding van de kindernevendienst vindt het jammer dat de plannen boven op de
lange baan worden geschoven. Nu er steeds meer kinderen de kindernevendienst
bezoeken, denkt de leiding de groep in tweeën op te splitsen. Het doopkamertje, waar
de oppas is, verdwijnt. Zij vrezen ruimtegebrek boven. De tweede fase boven is op dit
moment budgettair een stap te ver. Eventueel zou één van de groepen gebruik
kunnen maken van de nieuwe ruimte in het transept.
• Het tocht nog al in het transept, toch mogen de ramen daar niet worden vervangen.
Deze zijn monumentaal. Wel worden voorzetramen meegenomen in de plannen. Ook
wordt gekeken naar de mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen op het platte
dak. Voor het isoleren van het dak moet eerst een kosten-/batenanalyse voor de hele
kerk worden gemaakt.
• Voor het verwarmen van de kerk is indertijd gekozen voor buizen vanwege het
behoud van het orgel. Opgemerkt wordt dat Menaam één van de mooiste dorpsorgels
heeft.
Op dit moment is vloerverwarming het allerbeste voor orgel en kerkinterieur. De vloer
van deze kerk is hiervoor echter niet geschikt. Een tweede optie is het verwarmen via
een warmwaterverwarming. Daarom wordt het transept straks verwarmd door middel
van radiatoren. Luchtverwarming komt niet in aanmerking, dit is een moordenaar voor
orgel en interieur.
In plaats van één verwarmingsketel komen er straks waarschijnlijk drie in
cascadeopstelling waardoor het mogelijk is de verschillende ruimtes, consistorie,
transept en kerk, apart te verwarmen.
• Enkele leden wijzen er op om toch vooral verstandig met het geld van de kerk om te
gaan vanwege de teruggang van het aantal kerkleden en de lagere opbrengst van de
kerkelijke bijdragen. De kosten van een verbouwing vallen meestal hoger uit en dat
zou dan ten koste kunnen gaan van de kerkgemeenschap en het pastoraat.
De verbouwing wordt bekostigd uit de verkoopopbrengst van de Weme ad
€ 257.000,00. De inventaris, keuken, verwarming en vloerbedekking worden
bekostigd uit het onderhoudsfonds. De totale kosten worden geraamd op
€ 335.000,00. Het is de taak van architect Eldering om de budgetbewaking te doen.
Er wordt geprobeerd zuinig met het geld van de kerk om te gaan. Het doel van de
verbouw is dat de kerkgemeenschap meer gebruik van het kerkgebouw kan maken.
• Ook wordt opgemerkt het transept alleen voor kerkelijke activiteiten moet worden
gebruikt dit in verband met de komst van een multifunctioneel centrum in Menaam.
• Iemand merkt op het plan toe te juichen en nodig te vinden, het kost wel veel, maar
kan ook weer veel besparingen opleveren.
De kerkrentmeesters worden met applaus van de aanwezigen bedankt voor het vele werk dat zij
hebben gedaan.
De voorzitter spreekt de hoop uit dat alle aanwezigen een goed beeld hebben gekregen van de
plannen. De vergunningaanvragen e.d worden afgewacht terwijl ondertussen met de plannen
wordt doorgegaan. De vragen en opmerkingen van vanavond worden meegenomen.
4. Sluiting
De voorzitter sluit de avond met het lezen van “Mens zijn” uit “Zomaar voor jou” van Phil
Bosmans. Hij bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst hen wel thuis.
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