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Zouden we meer structuur moeten aanbrengen en 
de inrichting anders, gelet op de lege plekken in 
de kerk ? Meer als gemeente in een kring zitten, 
bijvoorbeeld zoals gezien is tijdens ‘Gluren bij de 
Buren’ in IJsselstein? 

Er zal een commissie gevormd worden die 
proefdraaien met een bepaalde opstelling gaat 
uitwerken.













Historische achtergrond



Historische achtergrond
• Handelingen 2 e.v.: Thuisgemeenten 



Handelingen 2:46-47

46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind 
samen in de tempel, braken het brood bij elkaar 
thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest 
van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God 

en stonden in de gunst bij het hele volk. De 
Heer breidde hun aantal dagelijks uit met 

mensen die gered wilden worden.
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Historische achtergrond
• Handelingen 2 e.v.: Thuisgemeenten  

• 312 n.Chr. Keizer Constantijn: Basilica 

• Rooms Katholieke Kerk: Sacramentstheologie 

• Reformatie: Woord centraal 

• Huidige tijd: Terug Bron /Ervaring /Ontmoeting



Ontmoetingskerk
IJsselstein

























Andere kerken
Bathmen, Den Bosch





















Ontmoetingskerk
Oudewater 





Optie 1 – pleinvorm 













Optie 2 – halve cirkel 
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Samenvatting: 

• Historisch-theologische ontwikkeling

• Ontmoeting van belang

• Voorbeeld van andere kerken 

• Voorstel commissie twee proefopstellingen:

• Optie 1: “plein-opstelling”

• Optie 2: “halve cirkel”



Tussenstop





De financiële kant



Directe kosten herinrichting kerkzaal
Uitbreiding en verplaatsen beamers (extra) 4.500,-
Liturgisch centrum aanpassen 1.210,-
Sauswerk kerk door vrijwilligers 1.815,-
Aanpassen verlichting, extra gloeilamp/halogeen 3.025,-

TOTAAL 10.550,-

Extra
Stoelaanpassing (alleen bij ronde opstelling) 5.445,-
Nieuw liturgisch meubilair (kan ook later)

opmerking: voorzien in onderhoudsplan (geen reservering)
7.260,-

Draadloos maken bestaande katheder-microfoon
(indien noodzakelijk)

962,-

TOTAAL 13.667,-



Overige opmerkingen 
• CvK heeft goed en grondig werk verricht t.b.v. kostenplaatje 

• Liturgiecommissie heeft gesprek gehad met leden van CvK en 
Ko Jongerius (beamerteam)

• Er moet goed onderscheid worden gemaakt tussen de kosten 
van herinrichting en overige mogelijke wijzigingen

• Niet alles wat hier is gepresenteerd behoeft tegelijkertijd te 
worden gerealiseerd.



Andere voorzieningen in kerkzaal
Aanpassen akoestische platen aan wand (stelpost)

opmerking: wordt al langer over gesproken; kan wellicht goedkoper 
met speciale verf op bestaande borden

6.050,-

Geluid naar digitaal systeem aanpassen 3.745,-
Aparte muziekinstallatie (i.v.m. muziekgroep e.d.)

opmerking: wens van jeugdwerk en beamerteam
1.300,-

Vernieuwen draadloze microfoon 1.444,-
Uitbreiding kerk-tv met een extra camera 1.270,-
Extra camera op het kerkplein

opmerking: wordt 1 à 2 keer per jaar gebruikt
137,-

TOTAAL 13.946,-


