
VEEL GESTELDE VRAGEN 
 
Regelmatig krijgen we als wijkkerkenraden vragen over de gang van zaken rond het samengaan 
van Westerkerk en wijk A. Vaak zijn het ook dezelfde vragen. Die willen we graag beantwoorden. 
Hieronder treft u een bloemlezing aan van zowel vragen als antwoorden.  
Mochten we nieuwe vragen krijgen dan voegen we die, met de antwoorden uiteraard in. 
Dus het is de moeite waard om deze rubriek regelmatig te raadplegen. 
 
Proces van samengaan 

 In de laatste gemeenteavond heb ik vragen gesteld, maar ik had het gevoel dat ik met 
een kluitje in het riet werd gestuurd. Hoe lossen we dit op? 

Dan moet u de vraag nogmaals stellen – of mailen aan beide scriba’s of voorzitters. Scriba 
Westerkerk: Rick Jager, tel.038-3328191 (rickjager@home.nl); 

 In het visiestuk lees ik dat de kerk vooral missionair naar de buurt wil zijn. Waarom merk 
ik daar niets van? 

Omdat we dit thema als gefedereerde kerkenraden in de nabije toekomst gaan aanpakken: 
dus in 2017 als we de verbouwing achter de rug hebben 

 Ik vind dat we maar weinig informatie krijgen over hoe alles gaat en zal gaan. Kan daar 
niets aan veranderd/verbeterd worden? Zo houden de kerkenraden altijd een 
informatievoorsprong. 

Dat moet ook wel: zij zitten als bestuurders nu eenmaal vòòr in de wagen… Maar de vraag 
naar voldoende en goede informatieverstrekking dient altijd weer afdoende beantwoord te 
worden door de kerkenraad. Vandaar de Zondagsbrief en de beide kerkbladen.  

 Wie wordt er straks voorzitter van de kerkenraad?  
De beide wijkkerkenraden werken steeds meer samen, al is het met elk een eigen voorzitter,  
een eigen CvK enz. In het voorjaar van 2019 hopen we definitief te fuseren. Dan komt er o.a. 
een (nieuwe) voorzitter en scriba. De komende tijd zullen we wel de samenwerking 
intensiveren, al is het nog elk met de eigen bevoegdheden.  
 

Liturgie en kerkdiensten 

 Waarom wordt het bekende ‘Amen-lied’ ( ‘dat wij niet beschamen’ enz.) terzijde 
geschoven? 

De Heer geeft ons Zijn zegen mee: daar hoeven wij slechts ‘amen’ op te zeggen: zò is het en zò 
moet het zijn. Vgl. in het oude Testament: En heel het volk zegge ‘Amen’ (zie o.a. I Kronieken 
1:36  en 16:36; ps. 41;14 en ps. 106:48). Dat is Gods spreken tot ons, Zijn eenzijdige zegen die 
wij mogen ontvangen. Wij hoeven – en mogen – dan niet ons woord tot Hem te richten ‘opdat 
wij niet beschamen’. Dan hebben wij het laatste woord. 

 Gaan de bekende middagdiensten in 2017 ook nog door? 
Ja, in ieder geval t/m augustus 2017. De werkgroep liturgie werkt aan een nieuwe opzet voor 
deze diensten. De kerkenraad besluit daar in juni a.s. over. 

 We gaan straks in de kerk met schermen werken. Gaat dat niet ten koste van het lezen in 
de Bijbel, dus uit je eigen exemplaar. 

We hebben gekozen voor LCD schermen. Daarop komen niet alleen de Bijbellezingen, maar 
ook de te zingen liederen en mededelingen. Bovendien: liever alle mensen laten meelezen via 
de beamer, dan een beperkte groep zijn Bijbel bij zich heeft. 

 Die paaskaars vind ik eigenlijk rooms. Kan dat wel? 
Onbekend maakt onbemind. Het Licht van Christus is reddend verschenen. Daar is de 
paaskaars een zichtbaar symbool van. Dat willen we daarmee uitstralen… 

 Hoe gaan we straks het Heilig Avondmaal vieren? 
Afwisselend: We kiezen voor beide wijk-tradities: in de banken en aan tafel. Maar ook 
misschien wel in een kring. Dat gaan we nog nader uitzoeken. 
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Kerkgebouwen en beheer 

 Wie is er nu koster?  
Op dit moment hebben we twee beheerders: Zwaantje Bril en Jennie van ’t Ende. Die zijn 
verantwoordelijk voor de gang van zaken, de verhuur, de inzet van gastheren en –vrouwen 
enz. U kunt ze bereiken via z.bril@hetnet.nl  / 06-58705977 of  Jennie van ’t Ende:  
joopjennievantende@hotmail.com / 038-3314986. De kosters op zondag treden bij toerbeurt 
op. 

 Hoe kan ik straks een zaal huren in de Westerkerk? 
We werken aan de mogelijkheid om zalen via de website te reserveren. Daar heeft wijk A 
inmiddels goede ervaringen mee opgedaan. Voorlopig kunt u dat doen via bovengenoemde 
nummers of emailadressen. 

 Verhuren jullie (straks) ook zaalruimte aan groepen van buiten de kerk? 
Ja, tenzij hun doelen strijdig zijn met Bijbel, kerk of geloof. Maar kerkenwerk gaat altijd voor. 

 Wanneer beginnen we/ze met de verbouwing? 
Daarmee wordt half juni begonnen door de aannemer. Zie hieronder. 

 Waarom wordt onze muziekband niet meer ingezet tijdens de diensten? 
Dat gebeurt al bij de jongerendiensten ( 8x per jaar) maar dat kan worden uitgebreid. 

 Is die € 40.000 voor het groot-onderhoud van het orgel nou echt nodig?  
Ja, kwaliteit heeft zijn prijs. Maar een mechanisch orgel gaat makkelijk 3 à 400 jaar mee, mits 
het goed wordt onderhouden. Een nieuw te bouwen orgel van deze omvang kost ruim € 
650.000,-, want 85% van de kosten zit in arbeidsloon. Dat percentage vind je ook terug in dit 
bedrag voor groot-onderhoud. 
Ook geldt dat de begeleiding van de klassieke psalmen en gezangen het beste gedijt met 
orgelbegeleiding en niet met een band. 

 Gaan die banken in de kerkzaal eruit? Ze zitten absoluut niet lekker. 
Dat is een vraag die we aanvankelijk veel hebben gehoord. We zijn bij de bouwcommissie te 
rade gegaan en van haar kregen we (samengevat) deze reactie: 
‘Over de zitkwaliteit is alleen geklaagd begin dit jaar, in de gemeenteavond op 6 februari 
2016. Daarna hebben we er weinig meer over gehoord. Vervangen van banken door stoelen 
gaat sterk het koste van het aantal zitplaatsen en kost bovendien vele tienduizenden euro’s. 
Daarbij hebbenwe  te maken met de verwarmingsbuizen die onder de banken doorlopen. Dat 
systeem zou dan moeten worden vervangen. We hebben ook onderzocht of een deel van de 
banken konden worden ‘opgeklost’, maar voorlopig laten we dit nog zo. Een oplossing zou 
zijn om de banken van kussens te voorzien, maar gezien het programma van prioriteiten 
parkeren we dit onderdeel even. In geval van een medische indicatie kan zonder problemen 
via de scriba een gereserveerde plaats aangevraagd worden. 
 
Verbouwing 2017 

 Wat gaat er de komende tijd gebeuren in en aan de kerk? 
- Heel wat. In de eerste plaats krijgt het orgel een grote onderhoudsbeurt. Deze wordt 

uitgevoerd door de bekende firma Hendriksen & Reitsma uit Nunspeet. Daar wordt op 2 
oktober mee begonnen. In verband met de werkzaamheden elders in het gebouw zullen 
we in de zomermaanden het orgel zoveel als mogelijk beschermen. Het groot onderhoud 
zal ongeveer zes weken duren. De verwachting is dan ook dat we met ingang van 1 
december weer naar de orgelklanken kunnen luisteren. In de tussenliggende periode 
zullen we gebruik maken van de piano als begeleidingsinstrument en zullen we een 
beroep doen op onze huisband. 
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- In de komende weken/maanden zullen ook de LCD schermen worden geplaatst. Daarmee 
ontstaat de mogelijkheid om liederen, tekstgedeeltes en mededelingen tijdens de 
eredienst te tonen. 

- De nevenruimtes van de Westerkerk zullen ingrijpend onderhanden worden genomen. 
Om een lang verhaal kort te maken: de keuken komt op de plaats van de (huidige) 
herentoiletten en gaan samen met de kostersruimte één geheel vormen. Er komt een 
groot uitgifteloket en de keuken gaan we inrichten met kooktoestellen op gas, met 
koelkasten en vaatwassers. Op de plaats van de huidige keuken komt een aangepast 
toilet en een brede doorgang met dubbele deuren naar de tuin. Achter de huidige 
toiletten komen de herentoiletten. 

- In het ‘Kwakkelhonk’ (eerste verdieping) worden van twee kamers één grote zaalruimte 
gemaakt. Verder komen er opbergruimtes, de keuken wordt opgeknapt en alles wordt 
opgefrist: behangen, schilderen etc. In alle ruimtes komt een LCD scherm. 

- Verder worden er in het hele gebouw herstel- en timmerwerkzamheden uitgevoerd. 
- De tuin/buitenruimte gaat volledig op de schop: de rijwielstalling wordt gesloopt, de 

coniferen gaan weg, het hele terrein wordt opgehoogd en voorzien van grote tegels. Ook 
de scheidingsmuur wordt onderhanden genomen. 

Als alles gaat zoals we ons hebben voorgenomen beschikken we straks over zes zaalruimtes 
voor 10-30 personen en de grote zaal op de begane grond. 

 Is dit allemaal definitief? 
Op maandag 12 juni aanstaande neemt de wijkkerkenraad hierover een definitief besluit. 
In de derde week van juni begint dan de aannemer. Eind juli moet-ie klaar zijn. 

 Wordt alles door een aannemer uitgevoerd? 
Nee, de grote werkzaamheden besteden we uit aan een aannemer (fa. G. van Werven), de 
rest gaan we zelf doen! 

 Kan ik ook meehelpen? 
Graag! We zijn op zoek naar schilders, timmerlieden, glaszetters, electriciens, loodgieters, 
keukenadviseurs en stukadoors. En verder natuurlijk naar iedereen die maar de handen uit de 
mouwen wil steken. In de kerk liggen kaartjes waarop u kunt aangeven wat u wilt doen en  in 
welke periode u beschikbaar bent. 

 Komt er ook nieuw of ander meubilair? 
Ja, het zo goed als zeker dat het nieuwe meubilair van het Noorderlicht wordt in onze zalen 
geplaatst. Ook de keukeninventaris komt onze kant op. 

 Waar kan ik meer informatie krijgen? 
Bij de bouwcommissie: Jan Dolfsma (06-22436606) en/of Dick van Dijk (06-46227110) 
 
(bijgewerkt tot 01062017) 

 
 


