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KERKENLAB – TOEKOMST VAN DE
BRABANTSE KERKEN
VAN GEBED ZONDER EIND TOT ZEGEN?

INTRODUCTIE
Op 11 januari 2014 verzamelden zich twintig Utrechtse young professionals en enkele Tilburgers
van middelbare leeftijd (o.a. kerkbestuurders en bewoners) in de al jaren leegstaande
Sacramentskerk in Tilburg. In de kerk was het koud, donker en tochtig. Duidelijk was dat de staat
van de Sacramentskerk aanleiding gaf voor een bij voorkeur creatieve en vernieuwende aanpak.
Aan het eind van het kerkbezoek had iedereen koude tenen, en waren de gemoederen wat
zwaar. De rondleiding die de Utrechters van de Tilburgers hadden gekregen had twee zaken
duidelijk gemaakt: de urgentie en de complexiteit van de vraag: “wat te doen met een leegstaande
kerk?” De Sacramentskerk bleek daarbij symbool te staan voor een omvangrijker vraagstuk; van
de 500 kerken in Brabant komen er in de komende 10 jaar zo’n 250 leeg te staan.
Terug in warmere sferen kregen de jonge academici meer informatie over het vraagstuk en
bovendien een paar koppen koffie. Met de warmte gingen tevens de ideeën stromen. De ideeën
werden uitgewerkt in mood boards, in dilemma’s, en uiteindelijk in korte presentaties. Deze
presentaties werden gegeven voor zo’n 30 geïnteresseerden uit de ‘Brabantse kerkenwereld’
waarmee een breed scala aan organisaties werd vertegenwoordigd.
In dit document treft u een verslag van de dag (de zogeheten DenkkrachtCentrale) en een
samenvatting van de ideeën van de young professionals van Denkkracht Utrecht. Een filmverslag
van de dag is te bekijken via www.denkkrachtutrecht.nl
3

DENKKRACHT UTRECHT
Denkkracht Utrecht (DKU) is een netwerk van 25 young professionals met hart voor de publieke
zaak en de ambitie om maatschappelijke, strategische en bestuurlijk-organisatorische
vraagstukken te ‘kraken’. Denkkracht Utrecht mobiliseert en activeert de denk- en doekracht van
deze young professionals om zodoende een bijdrage te leveren aan het oplossen van publieke
vraagstukken. De betrokken alumni en masterstudenten in het netwerk van DKU hebben allen
gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en zetten zich op vrijwillige basis in voor Denkkracht
Utrecht. Met het netwerk van jonge academici worden onder andere zogeheten
‘DenkkrachtCentrales’ (DKC’s) georganiseerd: dagen waarbij aan een maatschappelijk vraagstuk
wordt gewerkt voor één of meerdere externe partners. Tijdens deze DKC’s probeert Denkkracht
Utrecht via creatieve werkvormen innovatie en nieuwe perspectieven te stimuleren, en door het
stellen van andere vragen te komen tot nieuwe antwoorden.

Publieke Organisaties

Maatschappelijke
vraagstukken

Young professionals

DENKKRACHT UTRECHT EN DE WERKGROEP VRIJKOMENDE KERKGEBOUWEN
In het voorjaar van 2013 begon Carolien Hagemeijer als trainee binnen het programma De
Toekomst van Brabant (www.detoekomstvanbrabant.nl) aan haar opdracht bij de Provincie
Noord-Brabant. Zij trad op als coördinator binnen de Werkgroep Vrijkomende Kerkgebouwen. Ze
merkte dat er binnen de werkgroep behoefte bestond aan een perspectief van jongeren en
‘buitenstaanders’. Veel partijen zijn al jaren betrokken bij het vraagstuk, maar al die jaren waren
dit dezelfde mensen met dezelfde ideeën. Hoog tijd voor een nieuwe impuls: daar kwam
Denkkracht Utrecht in beeld. Met de wens te komen tot andere perspectieven voor het vraagstuk
van vrijkomende kerken hebben DKU en Carolien Hagemeijer samen de Denkkrachtcentrale van
zaterdag 11 januari opgezet.
SPOORZONE TILBURG
De DenkkrachtCentrale vond plaats op het terrein van Spoorzone 013 in
Tilburg. Een bewuste keuze: het is een plaats waar jonge ondernemers,
creatieve initiatieven en maatschappelijk partners bij elkaar komen. Het is
bovendien een mooi voorbeeld van een herbestemde locatie.
Meer informatie over de plannen en activiteiten van Spoorzone 013 is te
vinden via http://www.spoorzone013.nl/
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… WAT ZIE JIJ IN DE KERK?
De leden van Denkkracht Utrecht stuurden voorafgaand aan de DenkkrachtCentrale
een foto (en korte toelichting) op bij de vraag “Wat zie jij in de Kerk?”. Enkele van
de afbeeldingen laten zien hoeveel verschillende associaties ‘de kerk’ oproept bij
twintigers anno 2014.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

“De Kerk verbindt alle mensen. Maar heeft religie het monopolie op verbinding? En kunnen de
hedendaagse kerken jong en oud, blank en zwart verbinden?”

2.

“De grote ruimtes en het spel van donker en licht in de kerkgebouwen maken het mysterieuze
gebouwen waar je je niet alleen religieuze maar ook duistere praktijken zou kunnen voorstellen.
Een kerkgebouw is lang niet altijd een prettig gebouw.”

3.

“Een (kerk)toren op een rotseiland. Symbool van de geïsoleerde kerk of van de rust en
afzondering van een hectische wereld, die men vindt in de kerk?”

4.

“Kaarsjes in een kerk, bezocht tijdens een vakantie. Een moment van rust en dankbaarheid. Of:
alleen als toerist kom je nog in een kerk.”

5. “Kantoren in een kerkgebouw. Best mooi, maar is het ook praktisch?” .
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“Een oude dame leest een liedboekje, op de tafel staat een radio. De enig overgebleven
gelovige? – Nee: ze luistert naar een uitzending van de Wereldkerk en is zo verbonden met
gelovigen over de hele wereld.”

6.

7. “De kerk is vol, de kerkgangers delen brood en wijn. Ze zijn samen, maar al hun haren zijn grijs.”
“Dit kerkgebouw biedt een prachtige ruimte voor een boekhandel. Een mooie nieuwe
8. bestemming voor een mooi gebouw? Of moeten we kijken naar de aangeprezen bestseller ‘Een
dorsvloer vol confetti’, waarin de orthodoxe gemeenschap de mensen beklemt?”
“Jonge en oude leden van een kerkelijke gemeente komen samen in een park. Een kerkelijke
bijeenkomst, niet gebonden aan een gebouw.”

9.

6.

8.

7.

9.
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WAT ZIEN JULLIE IN DE KERK?
Na de inleiding en de rondleiding door de leegstaande Sacramentskerk in Tilburg gingen de young
professionals van DKU in groepen aan de slag met het maken van mood boards.
“Een mood board lijkt op een collage maar is veel meer dan dat. Het is een visualisatie van een concept,
idee, droom of gevoel. Een mood board bestaat uit herkenbare elementen, maar suggereert ook nieuwe
ideeën. Het schept een compleet beeld.” (bron: springtest.nl)

Op een mood board mag vrij geassocieerd worden, en worden met name foto’s en illustraties
gebruikt om thema’s en ideeën uit te drukken. De mood boards gemaakt door DKU ziet u
afgedrukt op de volgende pagina. In lijn met het associatieve karakter van het maakproces van
een mood board wordt de uitkomst van de mood boards beter in een woordveld dan in een
lopende tekst uitgedrukt:
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DILEMMA’S EN VRAGEN VOOR DE BETROKKENEN
De leden van Denkkracht Utrecht bedachten vragen en dilemma’s voor de
panelleden uit de Werkgroep Vrijkomende Kerkgebouwen. Op slechts een deel van de
vragen konden de panelleden een helder antwoord geven. Gelukkig was het doel
niet om het juiste antwoord te vinden, maar om alle betrokkenen bewust te laten
nadenken over wat hun eigen waarden zijn, en waar grenzen liggen.

“Is het wat u betreft beter de kerk te slopen, of de kerk te verbouwen
tot een moskee?”

“In twee nabij gelegen dorpen heeft elke kern een eigen kerk. Het blijkt financieel niet
haalbaar beide kerken open te houden. Bewoners van dorp A weigeren naar de kerk in
dorp B te gaan en vice versa. Wat doet u?”

“Wat is eigenlijk de rol van de provincie bij het vraagstuk van leegkomende
kerken? Waarom zijn hier vertegenwoordigers van de provincie?”

“Er wordt veel gepraat en overlegd tussen allerlei partijen om te proberen
herbestemming te realiseren, maar toch loopt het proces vaak spaak. Wat zijn de
voornaamste hobbels, en wat kunt u doen om die te verminderen?”

“Kan een overheid een kerk aankopen (en zo ja, zou ze dit moeten doen?), en
kan zij daarmee de herbestemming helemaal in eigen hand nemen?”

“Heineken benadert u voor een samenwerking tijdens het WK deze zomer: een paar
weken lang wordt uw kerkgebouw gebruikt als kijklocatie; Het Holy Holland Heineken
House. Grote schermen, harde muziek en uiteraard veel bier. Ze bieden geld om de kerk
nog 10 jaar te verwarmen en te onderhouden. Kan Heineken zaken met u doen?”

“Er is belsoten tot verkoop van het kerkgebouw. U krijgt

€1.000.000,- voor een discotheek of €100,- voor een
bibliotheek. Waar kiest u voor?”

9

10

EEN BETAALBARE TOEKOMST VOOR VRIJKOMENDE KERKEN…
Het probleem was helder, de gedachten stonden op scherp en de eerste ideeën over
kerkgebouwen waren uitgewisseld. Tijd voor het concrete werk: De Denkkrachters
gingen in groepjes aan de slag.
Doel: concrete en betaalbare plannen voor de herbestemming van een kerkgebouw
in Noord-Brabant.
Wat blijkt? Denkkrachters zijn verrassend eensgezind in hun ideeën over een nieuwe
bestemming van de kerkgebouwen.

DUURZAAMHEID
Duurzaam bouwen wordt voor nieuwe generaties architecten steeds vanzelfsprekender. Zie een
verbouwing van de kerk als een kans om het gebouw energiezuiniger te maken door betere
isolatie of het afschermen van kleinere ruimtes. Zet misschien zelfs vloerverwarming in.
Zet het gebouw in om energie op te wekken. De meeste kerken hebben grote daken gericht op
het zuiden: zeer geschikt voor zonnepanelen. En misschien bestaat de mogelijkheid om
windenergie op te wekken in de kerktoren.

Zonneenergiecentrale
Afb. Zonnecollectoren op het dak
van een kerk in Hoofddorp

Afb. Voorbeeld van een kerkelijk kruis
van zonnecollectoren (bron @Lottesluiter)

BEST PRACTICE: WARMTE UIT DIGITALE DATA
Datacenters hebben vaak warmte te veel en ruimte te
weinig. Kerkgebouwen hebben juist warmte nodig en
tevens ruimte over. In deze combinatie kan een win-winsituatie gevonden worden; datacenters van grote bedrijven
kunnen in de kelder van kerken geplaatst worden. De
vrijkomende warmte kan worden gebruikt om de kerk te
verwarmen. Een dergelijke combinatie is reeds in de
Haarlemse st. Bavo in ontwikkeling. Zie voor een eerdere
uitwerking van dit idee het winnende concept ‘Church on a
Cloud’ via Nudge.nl:
https://www.nudge.nl/over-ons/nieuws-en-media/pers/144-datacenter-moet-kathedraal-verwarmen
11

FLEXIBILITEIT IN RUIMTEGEBRUIK – MEERDERE BESTEMMINGEN VOOR ÉÉN GEBOUW

Flexibiliteit
in functie(s)

School /
Klaslokalen

Een gebouw hoeft nooit af te zijn. Richt de grote, open ruimte die het
kerkgebouw biedt, zodanig in dat meerdere ruimtes ontstaan.
Idealiter zijn aangebrachte wanden gemakkelijk te verplaatsen.
Meerdere kleine ruimtes creëren de mogelijkheid de voormalige kerk
te gebruiken als (bijv.) bibliotheek, muziekcentrum, kunstgalerie,
lezingencentrum én yogacentrum.

Expositieruimte

Overdekt
marktplein

Frisfeest
(onder 18)

Vergaderruimtes

Bibliotheek

Museum

BEST PRACTICE : SPORTEN IN DE KERK
De karakteristieke hoge muren van een kerkgebouw kunnen gebruikt worden
en zichtbaar blijven wanneer deze worden ingezet voor de realisatie van een
klimwand.

Beheer en actief gebruik door een jonge doelgroep kan worden gecombineerd,
bijvoorbeeld wanneer het kerkgebouw dienst doet als ‘skate-ruimte’, een
toegepast voorbeeld hiervan is zichtbaar in een kerk in Arnhem. Zie ook:
http://www.skatehalarnhem.nl/
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HART VAN DE GEMEENSCHAP, ONTMOETINGSPLAATS VOOR ALLEN

Multi- religieus
samenkomstcentrum

In de tijd van de Verzuiling kwam het hele dorp samen in de kerk.
Het einde van de Verzuiling heeft de kerken leeg doen lopen. Het
einde van de Verzuiling kan echter ook betekenen dat zij die vroeger
buiten een zuil vielen nu wel in de bredere gemeenschap betrokken
kunnen worden.
De kerk hoeft zijn religieuze functie niet te verliezen, maar de
‘gebedsruimte’ is één van de vele ruimtes die we vinden in het
gebouw. Het verschil is dat de pastoor en de dominee niet
(vergeefs) wachten tot de mensen naar hen komen, maar dat zij
gaan naar waar de mensen zijn.

Een kerk in de
kerk (maar dan
kleiner)

Iedereen is uitgenodigd. In de nieuw gebruikte kerk worden geen
waarden en dogma’s opgelegd, maar mogen alle ideeën zonder
angst voor veroordeling besproken worden.
Belangrijk is dat kinderen en jongeren de kans krijgen hun eigen
activiteiten en feesten in de kerk te plannen, zonder het gevoel te
hebben gecontroleerd te worden door de volwassenen.

BEST PRACTICE: LEER-WERKTRAJECTEN
MBO-Opleidingen hebben behoefte aan praktische stageplaatsen voor hun studenten. De verbouwing levert
leer-werkplekken in de Bouw- en Recreatiesector op. Een café, verzorgingscentrum of sportcentrum kan
werkervaring bieden aan MBO-studenten uit de dienstensector. Zo wordt de kerk vóór en dóór de
gemeenschap verbouwd.

BEST PRACTICE: KOFFIE IN DE KERK
Een goed gesprek ontstaat onder het genot van een goede kop koffie. Alle herbestemmingsplannen van de
Denkkrachters maakten ruimte voor een koffiebar in het kerkgebouw.
Dat koffie en kerk goed samengaan blijkt in de “Café Churches” in de Verenigde Staten. Hier worden koffiebars
geopend in kerkgebouwen, of openen pastors helemaal nieuwe koffiebarren om met een nieuw, jong, publiek
te spreken over zingeving en (Christelijke) spiritualiteit. Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Cafe_church
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COÖPERATIE

Het kerkgebouw heeft een nieuwe
eigenaar nodig. In de dorpen zal het
moeilijk worden éen uitbater te vinden.
De nieuwe eigenaar heeft daarnaast
draagvlak nodig in de gemeenschap.
Zorg daarom dat meerdere partijen
binnen de gemeenschap eigenaar zijn
van de kerk door een coöperatie op te
zetten.
Hoe meer mensen (financieel) belang hebben bij een levendig gebruik van het kerkgebouw, hoe
beter. De verschillende partijen hebben hun eigen rol en verantwoordelijkheden binnen de
coöperatie.
Afhankelijk van de activiteiten die ontplooid worden in het gebouw kan de coöperatie bovendien
aangemerkt worden tot ANBI (een ‘van Algemeen Nut Beoogde Instelling) waardoor er
belastingvrij geschonken kan worden.

BEST PRACTICE: COLLECTIEF EIGENAARSCHAP // CROWDFUNDING
Een bredere vorm van collectief eigenaarschap is “crowdfunding”, waarbij vele mensen een klein bedrag
schenken. Veel kerken gebruiken deze laagdrempelige vorm van sponsorwerving al voor restauraties van het
gebouw of het interieur. Het kan ook gebruikt worden voor langer lopende verbintenissen. In Utrecht wordt
het Domplein stukje bij beetje ‘verkocht’ aan ‘grondleggers’ van het ‘Initiatief Domplein’ dat onder meer een
nieuw bezoekerscentrum onder het plein aanlegt. Op de langere termijn wil deze stichting meer initiatieven
ondernemen. De grondleggers krijgen hierin inspraak en worden als eerste op de hoogte gehouden. Bovendien
wordt hun (bedrijfs-)naam in het Domplein ingelegd.

Afb: orgelpijpen adopteren t.b.v. een orgelrestauratie

Afb: via de website mijndomplein.nl kiest u uw eigen
vierkante meter Domplein. Op de website is te zien welke
vlakken al gekocht zijn.
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AANBEVELINGEN EN STATEMENTS OP WEG NAAR EEN TOEKOMST VOOR
LEEGKOMENDE KERKEN

“We zijn niet kerkelijk, maar hebben wel een idee van wat ‘waardig’ is. ”
Voor de twintigers in Denkkracht is ‘waardig’ niet exclusief gekoppeld aan ‘kerkelijk’ en is
spiritualiteit niet verbonden aan een gebouw. Een open blik op wat een ‘waardige’ bestemming
voor het leegstaande kerkgebouw zou kunnen zijn is de sleutel tot een succesvolle
herbestemming.
“Wie het kerkgebouw sloopt, haalt het hart uit het dorp ”
Kerkgebouwen zijn in geografisch en in sociaal opzicht het hart van het dorp. In en om de kerk
kwam (en komt) het gehele dorp bijeen. Naast de religieuze functie hadden de kerkgebouwen
een sterke sociale functie.
De Denkkrachters hopen de kerkgebouwen deze functie terug te geven door de gebouwen te
gebruiken voor activiteiten die de gemeenschap nu bij elkaar kunnen brengen: een koffiehuis, een
bibliotheek, een muziekcentrum of een sportschool – en het liefst in een combinatie van functies.
“Een gebouw is nooit af en kan flexibel worden benut”
De grote ruimtes van de kerkgebouwen kunnen plaats bieden aan een breed spectrum van
activiteiten als de herinrichting zo uitgevoerd wordt dat gemakkelijk met ruimteverdelers
geschoven kan worden. Flexibele muren of schotten, die waar mogelijk de grandeur van het
gebouw in tact laten en waar nodig voldoende geluids- en warmte-isolatie bieden, maken
meerdere gebruiksvormen nodig. Een kerkgebouw hoeft nooit af te zijn.
“Zet een coöperatie op, zorg voor een brede basis ”
In steden kunnen commerciële investeerders gevonden worden; in de dorpen is dit moeilijker en
bovendien niet altijd gewenst. De activiteiten kunnen gerund worden door een coöperatie waarin
verschillende partijen binnen de gemeenschap een aandeel hebben. Meer mensen die belang
hebben bij een levendig centrum zorgen voor een solide basis.
Via crowdfunding kunnen financiële middelen geworven worden zonder dat te grote wederzijdse
verplichtingen (tijdsinvestering van de donateurs, inspraakverlening door initiatiefnemers)
ontstaan.
“Vraag de jongere inwoners om mee te denken ”
In de huidige situatie trekken de vrijwilligers die nu nog in en voor de kerk actief zijn, vaak de kar.
Hun expertise en ervaring is goud waard, maar de gemeenschap vergrijst. In een aantal gevallen is
de kerk niet meer in gebruik omdat de gemeenschap te klein werd – hoe kan er van die te kleine
gemeenschap verwacht worden dat ze zichzelf heruitvindt?
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Het advies aan huidige vrijwilligers is om actief contact te leggen en verbindingen aan te gaan met
jongere bewoners. Daarbij kan de vraag zijn of jongere bewoners willen meedenken en/of een
andere rol van betekenis willen spelen bij de kerk. Dat er nu nauwelijks twintigers en dertigers in
de gemeenschap actief zijn is mogelijk een gevolg van te veel focus op de oudere generatie en
onwetendheid, zeker niet van onwil of desinteresse.
Misschien zouden gemeenten als initiator in het contact tussen de bestaande en de nieuwe
betrokken inwoners kunnen werken.
“Laat los”
Tijdens de Denkkrachtcentrale kregen betrokkenen die al 10 jaar met dezelfde casus worstelden
nieuwe inspiratie. De Denkkrachters bewonderen de loyaliteit en inzet voor het kerkgebouw en
de gemeenschap, en hebben alle begrip voor de pijn die de vrijwilligers voelen wanneer
dierbare zaken aflopen, of wanneer er van bovenaf besloten wordt dat zaken anders moeten.
Denkkracht hoopt niettemin dat hun ideeën laten zien dat ook de jonge generatie het hart op de
goede plaats heeft en dat zij begrijpt hoe belangrijk een kloppend hart (mogelijk in de vorm van
een kerk) voor een gemeenschap is. De DKU-ers drukken alle betrokkenen daarom op het hart de
nieuw gevonden inspiratie vast te houden, en oud zeer en conflicten te laten varen. Accepteer dat
dingen anders zullen en móeten gaan dan het vroeger ging.
Wanneer vast gehouden wordt aan de wensen (of erger: eisen!) van slechts een deel van de
gemeenschap, of wanneer er geprobeerd wordt alles zoveel mogelijk bij het oude te houden, zal
de gemeenschap niet groeien en zal een positieve herbestemming van de kerk niet gevonden
worden.
Daarom geldt vóór alles: begin met een open bli k, sta open voor nieuwe plannen.
Al lijken ze onbezonnen en radicaal, er kan iets heel moois uit groeien!
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WIE KENNIS EN INSPIRATIE DEELT, VERMENIGVULDIGT DE MOGELIJKHEDEN...
Bij het vraagstuk van leegkomende kerken spelen veel (diverse) belangen en is een groot aantal
partijen betrokken. Om die reden is bij de DenkkrachtCentrale geprobeerd zoveel mogelijk van
deze partijen te betrekken en de inspiratie van de dag te delen met veel vertegenwoordigers.
Bij de organisatie van de dag en/of tijdens de eindpresentatie en de paneldiscussie waren
vertegenwoordigers van onder ander de volgende partijen aanwezig:

Vereniging Brabantse
Gemeenten

Protestandse Kerk
Nederland

Vereniging kleine kernen NoordBrabant

Provincie Noord-Brabant

Bisdom van
‘s-Hertogenbosch

Bisdom van
Breda

Stichting Monumentenhuis
Brabant

BrabantBeeld

Monumentenfederatie
Noord-Brabant
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