
Gemeenteavond Kampen 26 november 2015 
 

Voorgenomen besluiten van de Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde 

Kerk te Kampen en van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde 

Gemeente te Kampen over de keuze van de kerkgebouwen en bijgebouwen in 

de nabije toekomst. 

 

Achtergrond 
In februari 2015 hebben beide Algemene Kerkenraden onder leiding van een senior 
gemeenteadviseur van de PKN een Plan van Aanpak vastgesteld dat tot doel heeft te 
komen tot een gezamenlijk besluit over het gebruik van hun kerkgebouwen en 
bijgebouwen. De stuurgroep Toekomst Kerkgebouwen, onder leiding van de senior 
gemeenteadviseur van de PKN, heeft het proces tot besluitvorming begeleid. De kaders 
voor dit proces staan omschreven in het Plan van Aanpak.  
 
Basis 
Het rapport en advies van de Stuurgroep Toekomst Kerkgebouwen, het advies van de 
beide Colleges van Kerkrentmeesters, de visieontwikkeling van de Algemene 
Kerkenraden, de visiedocumenten van de wijkkerkenraden, de reacties van 
gemeenteleden en de visie van het ministerie van predikanten, vormen de basis voor de 
volgende overwegingen en besluiten. 
 
 
Eerste besluit 
  
De Algemene Kerkenraden overwegen  

- dat er sprake is van toenadering en steeds verdergaande samenwerking tussen de 
Hervormde Gemeente Kampen en de Gereformeerde Kerk Kampen; 

- dat er een intentie is om toe te groeien naar één protestantse gemeente met 3 
wijkgemeenten; 

- dat het aantal leden gestaag terugloopt; 
- dat de ontwikkeling van de inkomsten achter blijft bij de inflatie; 
- dat volgens prognose bij ongewijzigd beleid sprake zal zijn van structurele 

exploitatietekorten. 
 

Op grond van deze overwegingen besluiten de Algemene Kerkenraden:  
 

- in gezamenlijkheid, als Gereformeerde Kerk te Kampen en Hervormde Gemeente te 
Kampen, een besluit te nemen over de gebouwen die in ieders eigendom zijn; 

- het aantal kerken (inclusief bijgebouwen) in eigendom terug te brengen van 6  
naar 3; 

- de Noorderkerk en het Noorderlicht te vervreemden; 
- dat de benoemde financiële investeringen gedaan zullen worden onder de 

voorwaarde dat de hieraan ten grondslag liggende veronderstellingen ( in het 
bijzonder de financiële bijdrage van derden) in negatieve zin niet aanzienlijk zullen 
wijzigen.  

Hierbij en bij alle volgende besluiten nemen de Algemene Kerkenraden de hiervoor 
geldende kerkordelijke regelingen in acht en tevens goed werkgeverschap voor allen die in 
(loon)dienst zijn. 



Tweede besluit 

 

De Algemene Kerkenraden gaan uit van de wens van zowel de Gereformeerde Kerk 
Kampen als de Hervormde Gemeente Kampen om een ‘toekomstbestendige’ gemeente te 
zijn en samen daarvoor de benodigde bezuinigingen aan te brengen. 
In dit kader moet een keus gemaakt voor een geschikte wijkkerk voor de Protestantse 
Wijkgemeente-in-wording. (PWiw) 

 

Zij overwegen daarbij  
- wat onder het eerste besluit is genoemd; 
- de visie op gemeente-zijn zoals die door de Protestantse Wijkgemeente-in-wording 

in haar adviesdocument is verwoord; 
- de goede ‘score’ van het Open Hof op verschillende aspecten (laagdrempeligheid, 

zichtbaarheid, multifunctionaliteit, bereikbaarheid en parkeergelegenheid, het aantal 
nevenruimten gelijkvloers, lichtinval in de kerkzaal, exploitatiekosten, 
verhuurbaarheid, audiovisuele installaties); 

- dat het Open Hof op hoogtijdagen en bij bijzondere diensten te klein is voor het 
aantal bezoekers; 

- de behoefte van de wijkgemeente om het gebouw aan te passen aan het door haar 
gewenste gebruik, te weten toegankelijkheid Hofzaal, upgraden zaalruimten, 
aanpassing keuken voor grotere maaltijden, aanpassing orgel, verplaatsing 
achterwand; 

- de behoefte van de wijkgemeente om de Burgwalkerk beschikbaar te houden voor 
bijzondere diensten, gegeven de goede akoestiek en de grotere capaciteit. 

 

Op grond van deze overwegingen en met de nadrukkelijke voorkeur om het toegewezen 
kerkgebouw in nauw overleg met de Beheerscommissie dusdanig aan te passen dat het 
zo veel als mogelijk een nieuw ‘thuis’ is voor alle betrokkenen   

 

besluiten de Algemene Kerkenraden 
- het Open Hof per 1-1-2016 als reguliere wijkkerk voor de Protestantse 

Wijkgemeente-in-wording te bestemmen; 
- om, in lijn met het verzoek van de wijkgemeente, in het Open Hof een aantal 

aanpassingen te doen (inclusief orgel) en hiervoor een budget van maximaal  
€ 200.000 (incl. BTW) ter beschikking te stellen; 

- niet aan de wens van de wijkkerkenraad tegemoet te komen om de achtermuur van 
de kerkzaal te verplaatsen om zo de kerkzaal te vergroten; 

- een traject in te zetten om de Burgwalkerk per 1 januari 2017 onder te brengen in 
een eigendomsstichting met daarbij de afspraak met de nieuwe eigenaar/exploitant 
dat de Burgwalkerk bruikbaar blijft en beschikbaar is voor in overleg met de 
wijkgemeente te bepalen diensten waaronder de vieringen op hoogtijdagen,  
cantatediensten etc.  (De uitkomst van dit traject beïnvloedt niet de keuze voor de 
Open Hof als gebouw voor de Protestantse Wijkgemeente in wording). 

 
 
 
Derde besluit 
 
De Algemene Kerkenraden gaan uit van de wens van zowel de Gereformeerde Kerk 
Kampen als de Hervormde Gemeente Kampen om een ‘toekomstbestendige’ gemeente te 
zijn en samen daarvoor de benodigde bezuinigingen aan te brengen. 
In dit kader moet een keus gemaakt voor een geschikte wijkkerk voor wijkgemeente 
Westerkerk (GKK) en wijkgemeente A (HG). 



Zij overwegen daarbij  
- wat onder het eerste besluit is genoemd; 
- de visie op gemeente-zijn zoals die door wijkgemeente Westerkerk (GKK) en door 

wijkgemeente A (HG) is verwoord;  
- de plaats van de Westerkerk in Kampen Noord; 
- de daardoor aanwezige missionaire en diaconale mogelijkheden voor deze wijk; 
- dat bij een keuze voor de Broederkerk ook nog “Het Noorderlicht’ gewenst zou zijn; 
- dat bij een keuze voor de Westerkerk de wijkgemeenten een aantal wensen hebben 

om deze ‘up to date’ te maken, te weten verruiming banken, aanpassing orgel, 
update zalen, aanpassing van keuken, sanitair en ict; 

- de wijkgemeenten A en Westerkerk nog tijd nodig hebben om, volgens een vast te 
stellen stappenplan, toe te groeien naar een federatie; 

- dat de Van Gelderstichting een bedrag van € 250.000 (deels schenking, deels 
achtergestelde renteloze lening) heeft toegezegd voor aanpassingen aan het 
gebouw van de Westerkerk. 

 
Op grond van deze overwegingen en met de nadrukkelijke voorkeur om het toegewezen 
kerkgebouw dusdanig aan te passen dat het zo veel als mogelijk een nieuw ‘thuis’ is voor 
alle betrokkenen   
 
besluiten de Algemene Kerkenraden 

- de Westerkerk als gebouw voor wijkgemeenten A / Westerkerk te bestemmen; 
- tot 1 januari 2017 (of zoveel eerder als mogelijk) de Broederkerk ter beschikking te 

stellen aan de wijkgemeenten A en Westerkerk, zodat vanuit deze situatie gewerkt 
kan worden aan de federatie van deze wijkgemeenten;  

- om, in lijn met het verzoek van de wijkgemeente, in de Westerkerk een aantal 
aanpassingen te doen (inclusief orgel) en hiervoor een budget van maximaal  
€ 250.000 (incl. BTW) ter beschikking te stellen, zijnde het toegezegde bedrag van de 

Van Gelderstichting. 
 
Verder zijn de Algemene Kerkenraden van mening dat de betrokken wijkgemeenteleden 
eerst in de gelegenheid moeten worden gesteld in een dienst ‘afscheid’ te nemen van de 
Noorderkerk, voordat deze daartoe niet meer geschikt of beschikbaar is en om het 
Noorderlicht beschikbaar te houden voor kerkelijke activiteiten zolang de Westerkerk nog 
niet is aangepast. 
 
 
Vierde besluit 
 
De Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Kampen gaat uit van de wens om 
met de Gereformeerde Kerk Kampen een ‘toekomstbestendige’ gemeente te zijn en 
samen daarvoor de benodigde bezuinigingen aan te brengen. 
In dit kader moet een keus gemaakt voor een geschikte wijkkerk voor wijkgemeente B 
(HG).  
 
Hij overweegt daarbij  

- wat onder het eerste besluit is genoemd; 
- de visie op gemeente-zijn zoals die door wijkgemeente B is verwoord; 
- dat wijk B voorkeur heeft voor de Bovenkerk als zijnde een gebouw dat goed past bij 

haar visie op gemeentezijn, met als aandachtspunten de grootte van de kerkzaal, de 
emotionele binding met het gebouw, de missionaire kansen van het gebouw;  



- dat de Bovenkerk echter niet zonder meer voldoet aan alle (praktische) 
randvoorwaarden die wijk B gesteld heeft en ook niet aan de wensen van huidige 
andere gebruikers en eisen van potentiële gebruikers; 

- dat de Broederkerk vrijwel naadloos past binnen de wensen van wijk B; 
- dat er geen eenduidig zicht is op de kosten en risico’s op korte en langere termijn 

om de Bovenkerk geschikt te maken en houden voor wijkgemeente-B en dit mede in 
vergelijking met de Broederkerk.  
Specifiek worden genoemd: 
 de benodigde investeringen en de subsidieverstrekkers daarvoor; 
 de verhuurpotentie en de invloed van een intensiever verhuurbeleid op de 

gebruiksmogelijkheden voor de (wijk)gemeente; 
 de kosten c.q. opbrengsten bij vervreemding; 
 de mate waarin op het niveau van een Protestantse Gemeente draagvlak is voor 

deze keuze en de bereidheid om de eindverantwoordelijkheid te nemen en te 
houden; 

 de rol en betekenis van het gebouw (ook en met name in de toekomst) die het 
kan krijgen voor de gehele PG.  

Waarbij opgemerkt dat deze onduidelijkheid voor een deel ook geldt voor de 
Broederkerk. 

- dat de Bovenkerk meer dan de Broederkerk de statuur van ‘kerk voor de stad’ heeft. 

 

Op grond van deze overwegingen  

 

besluit de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente  
1. tót 1 januari 2017 de Bovenkerk ter beschikking te stellen aan wijkgemeente B; 
2. de Stichting Behoud Bovenkerk te verzoeken budget ter beschikking te stellen voor 

een verbouwing van de voormalige stookruimte van de Bovenkerk met een 
doorgang naar de kerk zodat de gebruiksmogelijkheden – ook in het kader van het 
verhuurbeleid –zullen toenemen; 

 

3. per 1 januari 2017 (of zoveel eerder als mogelijk) de Broederkerk ter beschikking te 
stellen aan wijkgemeente B; 

4. voor eventuele aanvullende wensen een budget ter beschikking te stellen conform 
de maatstaf voor de andere wijken; 

5. een traject te starten om de Bovenkerk onder te brengen in een stichting waarin 
meerdere partijen participeren en nadrukkelijk inspanning te verrichten om de 
Bovenkerk bruikbaar en beschikbaar te houden voor nader te bepalen diensten; 

 

6. besluiten genoemd onder 3,4 en 5 echter niet te effectueren dan nadat onderzoek is 
gedaan naar de mogelijkheden om en de condities waaronder de Bovenkerk als 
‘Kerk voor de stad’ én als vaste wijkkerk voor wijk B kan functioneren en dat te 
vergelijken met de mogelijkheden om en de condities waaronder de Broederkerk 
als vaste wijkkerk voor wijk B kan functioneren;  

7. daartoe per omgaande een onderzoekscommissie in te stellen die in het licht van 
bovengenoemde onderzoek doet naar de mogelijkheden en de condities om de 
Bovenkerk dan wel de Broederkerk voor wijk B als wijkkerk te gebruiken binnen een 
nog nader door de AK vast te stellen beleidskader en die daarover zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk oktober 2016 aan de AK rapporteert; 

8. daartoe vooraf een heldere opdracht inclusief criteria op te stellen, deze vast te 
stellen in de AK en als voorwaarde mee te geven dat aan het gebruik van een 
eventueel extra gebouw geen uitgaven die ten laste komen van de gemeente 
verbonden mogen zijn, noch als investeringsbedrag, noch als exploitatiekosten. 

    =============================================== 


