
PG HARDENBERG-HEEMSE
kerkgebouwen / infrastructuur



• Kerkgebouwen
• Kennisdeling en advies
• ‘HOUD DE KERK IN UW MIDDEN’

• Fred Heidinga - adviseur

• Inventarisatie
• Gespreksronde
• Scenario’s en advies op basis van TOEKOMSTVERWACHTING

Silas Groep – Kerkelijk Waardebeheer



Hardenberg - Heemse



Hardenberg - Heemse
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PG Hardenberg - Heemse



PG Hardenberg - Heemse



• Secularisatie – minder leden / minder inkomsten
• Wekelijks kerkbezoek ca. 1.000 pers 

(2.400 zitplaatsen ‘vast’ beschikbaar)
• Jaarlijkse kosten ca. € 1,1 mln

Jaarlijks tekort ca. € 150K
‘Vrij’ vermogen ca. € 1,1 mln
Benodigde investeringen (< 10 jr) ca. € 1,1 mln > € 110K / jaar

IN 5 TOT 10 JAAR IS UW ‘VRIJE’ VERMOGEN VERDAMPT!!!

Urgentie



• Kosten / baten kerkgebouwen:
• Baten: € 75K
• Kosten € 250K (w.v. € 17K huur)
• Investeringen (instandhouding): ca. € 110K / jaar

• Solidariteit ‘onder druk’:
Nieuwe wijken (45%) vs Centrum / Heemse / Radewijk (55%)
10% totale gebouwkosten excl investeringen 
5% totale gebouwkosten incl investeringen

MET ELKAAR BELEID FORMULEREN EN MAATREGELEN NEMEN!!!

Urgentie



EEN AANTREKKELIJKE EN AANSPREKENDE KERKGEMEENTE

• Wijkgericht werken
• Pastoraat boven stenen
• Van vijf naar (ten hoogste) drie kerklocaties in eigendom
• De Opgang nu niet onttrekken aan eredienst
• Exploitatie kerklocaties verbeteren: € 50K per jaar

KEUZE: TE BEHOUDEN EN TE ONTTREKKEN KERKLOCATIES

Beleidskeuze 2019



• Toekomstverwachting
• Aspecten: 

• beheer 
• personeel 
• exploitatie korte termijn

• Vergelijking kerkgebouwen: 
• technisch 
• financieel 
• functioneel

• Scenario’s + advies

Adviesrapport KW



• Wijkgericht werken als basis van de kerkgemeente
• Wijkgemeente (community) – predikant – viering
• Betrokkenheid community: op elkaar én op de wijk
• Vierplek: eredienst én ontmoeting
• ‘Pop up’ kerk heeft aantrekkelijke kanten:

financieel, flexibiliteit, verbinding
• Kerkgebouwen niet écht nodig voor overige activiteiten
• Migratiestromen Hardenberg
• Verschillende en veranderende behoeftes, o.a. naar vorm

Gespreksronde



• Wijkgericht werken als ‘basis’
Wél nadenken over profilering, onderscheid vs
gemeenschappelijkheid (o.a. professionals)

• Geen draagvlak voor reguliere kerkgang naar één centraal 
kerkgebouw (Centrum of nieuwbouw?)

• Presentie ‘in de wijk’ door activiteiten of door een zichtbaar 
kerkgebouw?

• FLEXIBILITEIT 
‘Eigen’ infrastructuur kan een belemmering zijn

Gespreksronde – stof tot nadenken



• Ontwikkeling ledenbestand
Centrum en ‘nieuwe’ wijken / Heemse

• Wijkgericht werken blijft (voorlopig) de basis
• Eredienst + ontmoeting als kernactiviteit
• Behoefte aan plaatselijk ‘iconisch’ kerkgebouw 
• Stadskerk (city-kerk) + buurtpastoraat?

• Optimaal bezetten ‘overmaat’ infrastructuur (ander gebruik)
• Kerkzaal + foyer + ruimte KND / consistorie

(vgl. ‘theater’ + kinderopvang)

Toekomstverwachting









Model A

Combinatie eigendom / ‘pop up’



Model B

Uitsluitend ‘pop up’



Model C

Stadskerk Hardenberg (city-kerk)



Model C

Combinatie ‘pop up’ + stadskerk





Bouwkundig-technische toestand (‘hardware’ – kwaliteit)

Financiële ‘prestaties’

Functionele kwaliteit

Beoordeling en vergelijking kerkgebouwen



Bouwkundig-technisch

• Wel (grote) verschillen in bouwaard en -stijl
maar niet doorslaggevend voor keuze

• Aandachtspunten
• Höftekerk : gevelzetting?
• Hessenwegkerk: afwerking / inrichting en isolatie

Bouwkundig-technische toestand



Financiële prestaties

Kosten  (€) m2 Onderhoud Energie Overig TOTAAL

Hoftekerk 505 1.400 4.700 2.300 8.400

Stephanuskerk 560 2.000 3.000 3.300 8.300

Hessenwegkerk 315 2.200 6.400 2.200 10.800

WoL Kerk 310 1.100 3.500 2.600 7.200

De Schakel 1.350 3.900 12.700 6.000 22.600

De Esch 405 2.800 8.200 2.800 13.800

Oude Kost / Aern 630 2.300 7.100 5.300 14.700

15.700 45.600 24.500 85.800



Financiële prestaties

Kosten  (€) m2 Onderhoud Energie Overig TOTAAL

Hoftekerk 505 1.400 4.700 2.300 8.400

Stephanuskerk 560 2.000 3.000 3.300 8.300

De Schakel 1.350 3.900 12.700 6.000 22.600



• Kerkzalen: vergelijkbaar
• De Schakel

• Vooral kosten ‘overmaat’, niet overdreven ‘duur’
• Tamelijk goede opbrengsten (verhuur, buffet)

• ‘Verkoopwaarde’
• Kerkgebouwen vergelijkbaar, De Schakel bepalend
• Alternatief benodigd bij verkoop De Schakel

Financiële prestaties



Financiële prestaties

Kosten  (€) m2 Onderhoud Energie Overig TOTAAL

Hessenwegkerk 315 2.200 6.400 2.200 10.800

WoL Kerk 310 1.100 3.500 2.600 7.200

De Esch 405 2.800 8.200 2.800 13.800

Oude Kost / Aern 630 2.300 7.100 5.300 14.700



• Kosten kerkcomplexen als totaal vergelijkbaar
• WoL kerk bijgebouwen meer vloeropp
• Relatief hoge energiekosten Hessenwegkerk
• Bescheiden opbrengsten beide locaties

• Geoormerkte reservering WoL kerk

‘Verkoopwaarde’
• WoL kerkgebouw: laag. WoL nevengebouwen: goed
• Hessenwegkerk: kansrijk (o.a. mogelijkheden herontwikkeling)

Financiële prestaties



Conclusie

• Voorkeur voor WoL kerkcomplex
• Iets lagere kosten, meer vloeroppervlakte
• Geoormerkte reserve en subsidies
• ‘Verkoopwaarde’ Hessenwegkerk

Financiële prestaties



• Kerkzalen vergelijkbaar, verschillen ‘subjectief’
(smaak, historische ‘binding’, etc.)

• Foyer + nevenruimte: 
De Schakel of alternatief in of bij Stephanuskerk?
• ‘Inbreien’ / verbouwing Stephanuskerk
• Oude Raedthuys
• Hoge Doel

Functionele kwaliteit



• Bij keuze voor handhaving De Schakel
• Geen (of: beperkt) investeringen
• Direct beschikbaar
• Mogelijk om ‘zelfstandig’ te exploiteren
• ‘Overmaat’ exploitatie

Functionele kwaliteit



• Kerkzalen
• WoL kerk: tamelijk ‘krap’, monumentaal, 

monofunctioneel, lastig aanpasbaar
• Hessenwegkerk: (beter) aanpasbaar t.b.v. multifunctioneel 

gebruik

• Nevenruimtes / -gebouwen
• Functionaliteit beide locaties: redelijk tot goed

Functionele kwaliteit



• Voorkeur voor Hessenwegkerk als vierplek
• Aanpasbaarheid
• De Esch laat zich moeilijk ‘afzonderen’
• De Esch compacter dan bijgebouwen WoL kerk
• Bouwkundige verbinding is praktisch
• Ruim voldoende ruimte voor ‘eigen’ activiteiten

Functionele kwaliteit



• Aandachtspunten
• Exploitatie ‘overmaat’ in Heemse minder kansrijk
• Modernisering De Esch noodzakelijk

Functionele kwaliteit



• Scenario’s voor Centrum
• Scenario’s voor Heemse

• Perspectief voor het geheel

Scenario’s 



1. Höftekerk / De Schakel
(Stephanuskerk afstoten)

2. Stephanuskerk + inpandige aanpassing
(Höftekerk / De Schakel afstoten)

3. Stephanuskerk + ander gebouw
(Höftekerk / De Schakel afstoten)

4. Stephanuskerk + De Schakel
(Höftekerk afstoten)

Scenario’s (Centrum) 



Conclusie / advies

Scenario 1 ligt meest in de rede
• Geen betere functionaliteit bij scenario 2 t/m 4 
• Geen beter financieel perspectief bij scenario 2 t/m 4
• Eenvoudig te realiseren: geen tijdverlies of investeringen
• Exploitatie ‘overmaat’ is redelijk kansrijk
• ‘Stadskerk’ in het achterhoofd

Scenario’s (Centrum) 



• WoL kerk niet als ‘reguliere’ vierplek, maar als ‘bijzondere’ 
vierplek (incidenteel gebruik) behouden

• Motivering
• Geen hoge kosten
• Geoormerkte reserve
• Niet of matig verkoopbaar
• Tijd ‘kopen’ voor evt. toekomstig eigendom ‘buiten’ PG HH

• Nevengebouwen WoL kerk buiten gebruik en ‘afstoten’
(De Esch laat zich niet ‘afsplitsen’ van kerkzaal)

Scenario’s (Heemse) 



1. Hessenwegkerk / De Esch in eigendom
Variant: om-en-om kerken in beide kerkgebouwen

2. Hessenwegkerk / De Esch als huurder
Variant: als mede-eigenaar

3. Hessenwegkerk / De Esch afstoten
(ander religieus gebruik of herontwikkeling)
Gebruik kerklocatie Centrum (m.n. erediensten) e.a. 
Variant: behoud Aerninckhoff en verhuur Oude Kosterij
(NB: géén integratie wijkgemeentes)

Scenario’s (Heemse) 



Conclusie / advies

Bij keuze twee kerklocaties PG HH: scenario 1 of 2 
Overweeg óók scenario 3 
• Effectief ruimtegebruik
• Beperken beheerlast (één kerkgebouw)
• Versterking vermogen
• Exploitatie ‘overmaat’ in Heemse lijkt lastig
• Investeringen Hessenwegkerk niet benodigd
• Focus investeringen op één kerklocatie (Stadskerk centrum)

Scenario’s (Heemse) 



• Onderzoeken:
• Technisch constructief: gevelzetting Höftekerk
• Asbest: De Schakel, Hessenwegkerk / De Esch

• Alternatieve vormen eigendom en beheer
• Anticipeer op ontwikkeling Radewijk
• Eerst keuze kerkgebouwen, dan personele gevolgen
• Toets haalbaarheid principebesluit bij burgergemeente

Aanbevelingen



Inkomsten 2018 (75K)
Verhuur ruimte: € 50K
Buffetverkopen: € 25K

Kosten 2018 (€ 250K)
Huur € 17K
Onderhoud € 19K
Energie en water € 52K
Schoonmaak (derden) € 13K
Zakelijke lasten € 15K
Personele kosten € 130K

Investeringen (€ 110K per jaar)

Aspecten (exploitatie kerkgebouwen)



Knoppen:

• Opbrengsten verhogen
• voltijdse verhuur
• ‘losse’ verhuur: beheer, concurrentie, marketing

• Kerkgebouwen saneren

Aspecten (exploitatie kerkgebouwen)



Beheer en eigendom kerkgebouwen

• Eigenaar kerkgemeente belegger
• Beheerder kerkgemeente exploitant
• Gebruiker kerkgemeente huurder

• Samenwerking vastgoed – onderscheid inhoud
• Zakelijke benadering (exploitatie-gericht)
• Schaal- en portefeuillevoordelen / financiering en subsidies

Aspecten (beheer en eigendom kerkgebouwen)



Personeel: kosters / beheerders

• Dienstverlening / verzorging vs. (technisch) onderhoud
• Gebruik gebouwen bepaalt bezetting

-> ‘afgeleide’ kosten
• Werkgeversrol kerkgemeente

• Bepaal eerst keuze kerkgebouwen
Bepaal vervolgens consequenties personeel
Handel als ‘zorgvuldig werkgever’

Aspecten (personeel: kosters / beheerders)



Aspecten (personeel: kosters / beheerders)


