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1  VOORWOORD 
 

De Protestantse Gemeente Hardenberg Heemse (PG HH) beraadt zich op haar toekomst. Daarbij speelt 

vooral de vraag hoe zij ook in de toekomst een aantrekkelijke en aansprekende protestantse 

kerkgemeente kan zijn. In onze samenleving vol ‘turbulentie’ en voortdurende verandering is er 

ontegenzeglijk ook behoefte aan de christelijke boodschap. De vraag is in welke vorm deze het beste kan 

worden aangeboden en welke infrastructuur (met name kerkgebouwen) en organisatie daarvoor passend 

zijn. De PG HH is in dit opzicht ‘zoekend’ en ‘ontdekkend’ maar heeft ontegenzeglijk ambities voor de 

toekomst. 

 

Daarnaast zijn er zorgen. De groep mensen die zich aangetrokken voelt tot de traditionele vorm en uiting 

van de protestants christelijke kerk wordt steeds kleiner. Dit betekent een duidelijke afname van het 

ledental. Dit is een landelijke trend die ook niet aan Hardenberg en Heemse voorbij gaat. Jongere 

generaties zijn veel minder geneigd zich (permanent) te ‘binden’. Dit heeft gevolgen voor de organisatie 

en ook voor de inkomsten.  

 

De PG HH bevindt zich als het ware in een ‘overgangsfase’ met de uitdaging om enerzijds vernieuwing – 

nieuw élan – tot stand te brengen en anderzijds gekoesterde traditie te respecteren voor de grote 

kerngroep van leden waarvoor dit belangrijk en van waarde is. Daarbij speelt ook een forse financiële 

uitdaging. Inkomsten uit levend geld en kosten zijn niet in evenwicht. Investeringen om kerkgebouwen in 

stand te houden komen ‘dreigend’ in beeld. De reserves worden uitgeput, terwijl een robuuste financiële 

huishouding wel nodig is om de ambities voor de toekomst op te kunnen pakken. 

 

De kosten van (het beheer van) kerkgebouwen in eigendom wegen zwaar in de jaarlijkse exploitatie. 

Sanering is noodzakelijk, temeer daar de kerkgemeente voor de toekomst kiest voor ‘pastoraat’ boven 

‘stenen’. Er is veel meer – eigenlijk te veel – kerkelijk onderdak beschikbaar dan feitelijk benodigd voor de 

erediensten en activiteiten van de kerkgemeente. Maar welke keuzes maak je daarbij en op grond van 

welke feiten, afwegingen en argumenten? Wat voor of welke kerkgebouwen hebben we in de toekomst 

(nog) nodig om slagvaardig en flexibel in te kunnen spelen op de veranderingen in de samenleving en 

binnen de kerkgemeente?  

 

Dit adviesrapport van Kerkelijk Waardebeheer beoogt in dit keuze- en besluitvormingstraject van de 

kerkgemeente richting te geven en handreikingen te bieden. Het is opgesteld na inventarisatie en analyse 

van relevante feiten en gegevens en na consultatie van delegaties van wijkgemeentes die deel zijn van de 

PG HH.  

 

De opdracht voor het uitbrengen van dit advies en het daaraan voorafgaande onderzoek is in het 

voorjaar van 2019 verstrekt en aangevuld in oktober van dit jaar.  

 

De eerste fase van de opdracht betrof de inventarisatie van feiten en gegevens, onder andere door een 

opname van de kerkgebouwen. De gegevens zijn vastgelegd en geanalyseerd. De bevindingen zijn 

beschreven in het rapport van Kerkelijk Waardebeheer van 04-12-2019: inventarisatie en analyse.  

De tweede fase van de opdracht betrof het voeren van gesprekken door de adviseurs met (delegaties 

van) wijkgemeentes, het in beeld brengen van scenario’s met betrekking tot de kerkelijke gebouwen en 



5 
 

het uitbrengen van een eindadvies. De gesprekken met wijkgemeentes hebben plaatsgevonden op 12 en 

13 november 2019.  

De informatie uit deze gespreksronde is, in combinatie met de bevindingen uit de eerste fase en kennis 

en inzicht van de adviseurs, verwerkt in het voorliggende adviesrapport. 

 

Dit rapport beschrijft in hoofdstuk 6 de scenario’s die naar ons oordeel relevant zijn met het oog op de 

toekomst. Dit betreft uitsluitend de kerklocaties in eigendom van de PG HH. De ruimtes die als vierplek 

worden gehuurd voor erediensten van de wijkgemeentes in de ‘nieuwe’ wijken (Baalder, Baalderveld en 

Marslanden) blijven buiten beschouwing. Vieren in een gehuurde locatie is een flexibel model dat door 

de wijkgemeentes als passend wordt ervaren en de jaarlijkse kosten zijn zeer laag.  

Ook kerkgebouw De Opgang in Radewijk blijft buiten beschouwing. De PG HH heeft in het voorjaar van 

2019 besloten dat dit kerkgebouw nu niet aan de eredienst zal worden onttrokken. 

 

De hoofdstukken 2 tot en met 5 gaan in op de feiten, argumenten en afwegingen die leiden tot de 

benoemde scenario’s en het hieraan verbonden advies van Kerkelijk Waardebeheer. Daarnaast wordt in 

gegaan op enige relevant geachte aspecten: de organisatie van het beheer van het kerkelijke vastgoed, 

de benadering van de personele kosten in de besluitvorming en de mogelijkheden voor verbetering van 

de exploitatie van het kerkelijke vastgoed op korte termijn. Het rapport sluit af met enkele 

aandachtspunten en aanbevelingen (hoofdstuk 7). 

 

Dit rapport is in alle zorgvuldigheid, naar beste weten en kunnen en na kennisname van relevante feiten 

en gegevens, opgesteld door  Fred Heidinga en Cor Schaap , adviseurs, in samenspraak met Petra 

Stassen, directeur, van Kerkelijk Waardebeheer. 

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij dankbaar gebruik kunnen maken van de kennis 

van de begeleidingsgroep van kerkrentmeesters en van de door hen aangereikte gegevens. Ook zijn wij 

dank verschuldigd aan allen die, tijdens de diverse delegatiegesprekken met wijkgemeentes, met hun 

inbreng hebben bijgedragen aan ons inzicht in de kerkgemeente en haar kerkgebouwen. 

 

Dit rapport bevat geen bijlagen. De onderliggende feitelijke informatie over kerkgebouwen en -locaties is 

opgenomen in het eerder genoemde rapport ‘inventarisatie en analyse’ van 04-09-2019.  

 

 

Kerkelijk Waardebeheer, 

Amersfoort 

 

30 december 2019 
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2 HUIDIGE SITUATIE 
 

Voor de lezer wordt de kerkgemeente PG HH als goed bekend verondersteld. Hier wordt dan ook 

volstaan met een enkele opmerking.  

 

 De PG HH beschikt over vijf kerklocaties in eigendom. De karakteristieken van de betreffende ge-

bouwen en de financiële situatie van de kerkgemeente, waaronder de gebouw gebonden exploitatie, 

zijn uitgebreid in kaart gebracht en vastgelegd in het rapport van Kerkelijk Waardebeheer van 04-09-

2019: ‘inventarisatie en analyse’. 

 Hardenberg en Heemse vormen twee kernen aan weerszijden van de Overijsselse Vecht met elk een 

zekere historie en ‘eigenheid’. Voor oudere generaties speelt dit onderscheid nog wel een rol, zij het 

misschien niet heel prominent. Voor jongere generaties en nieuwkomers is het minder  van belang. 

Zij ‘voelen’ zich vooral betrokken op de Hardenbergse samenleving als geheel. Binnen de PG HH 

speelt deze ‘scheiding’ op de achtergrond soms toch nog wel een zekere rol.  

 De PG HH kan met ruim 7.000 leden (2018) worden gezien als een relatief ‘grote’ kerkgemeente. In 

Hardenberg-Heemse met ca. 18.000 inwoners is ca. 40% als lid betrokken bij de PG HH. In Harden-

berg centrum en Marslanden is zelfs meer dan 50 % van de bevolking lid. 

 Hardenberg stad en Heemse vormen de ‘oude’ kernen. Baalder, Baalderveld en Marslanden zijn de 

nieuwe wijken waarvan de laatste nog groeiende is. Radewijk ‘bedient’ feitelijk het oostelijke buiten-

gebied van Hardenberg. 

 De PG HH kent een ordening naar wijkgemeentes, min of meer volgens de hiervoor aangegeven in-

deling. Met dien verstande dat in centrum tot voor kort nog sprake was van twee wijkgemeentes die 

inmiddels tot één zijn samengevoegd. In Heemse zijn er feitelijk nog twee wijkgemeentes die zeer 

recent de eerste stappen naar samenvoeging hebben gezet. 

 De vijf kerklocaties in eigendom van de PG HH ‘bedienen’ de wijken in het centrum , Heemse en Ra-

dewijk. De wijkgemeentes Baalder, Baalderveld en Marslanden beschikken niet over een gebouw in 

eigendom van de PG HH. Men ‘kerkt’ hier in gebouwen met een algemeen publiek karakter (multi-

functioneel centrum / school, sporthal) die voor de zondagse erediensten van de gemeente Harden-

berg worden gehuurd. 

 De jaarlijkse kosten voor alle kerklocaties van de PG HH, inclusief de gehuurde locaties, bedragen ca. 

€ 250.000. Hiervan heeft ruim de helft (€ 130.000) betrekking op personele kosten van beheer (kos-

ters). Tegenover deze gebouw gebonden kosten staan opbrengsten uit verhuur en buffetverkopen 

ten bedrage van ca. € 75.000. Per saldo bedragen de gebouw gebonden kosten (inclusief personeel) 

ca. € 175.000, ofwel ca. 15 % van de jaarlijkse begroting van de PG HH. 

 

De PG HH anticipeert op verdergaande krimp van de kerkgemeente en daarmee verband houdende 

afnemende inkomsten in combinatie met de ambitie om nieuw élan te bewerkstelligen en voor de 

toekomst een aantrekkelijke kerkgemeente te zijn. In dat verband is in het voorjaar van 2019 onder de 

titel ‘Snoeien om te bloeien’ beleid geformuleerd met (onder andere) de volgende belangrijke 

uitgangspunten: 
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 De PG HH kiest voor de komende jaren voor ‘wijkgericht werken’. 

 Pastoraat gaat boven stenen. 

 Het terugbrengen van vijf kerklocaties in eigendom naar drie door in 2020 twee kerkgebouwen te 

onttrekken aan de eredienst.  

 Besloten is dat de kerklocatie Radewijk (De Opgang) nu niet aan de eredienst wordt onttrokken. 

 Verbetering van de exploitatie van kerkgebouwen met ingang van 2020 voor een bedrag ad 

€ 50.000 per jaar (hogere baten en / of lagere lasten). 

 

Dis advies betreft de kerkelijke gebouwen (kerklocaties) in eigendom van de PG HH omdat de 

vraagstelling zich daarop toespitst. De locatie Radewijk blijft daarbij buiten beschouwing, behoudens 

hetgeen hierover in het laatste hoofdstuk onder ‘aandachtspunten’ is genoemd. 

  

Met betrekking tot de vier kerklocaties valt de opgave uiteen in drie vragen: 

 

 Welke vierlocaties gaat de PG HH behouden voor het verspreiden van haar geloofsboodschap? 

 Wat kan of dient er met de af te stoten gebouwen te gebeuren? 

 Is het mogelijk de exploitatie van de kerkgebouwen op korte termijn met € 50.000 per jaar te verbe-

teren? 
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3 TOEKOMSTVERWACHTING 
 

Aan de adviseurs is nadrukkelijk gevraagd het advies ten aanzien van de toekomst van kerklocaties mede 

te baseren op een tijdperspectief van ca. 10 tot 15 jaar. Welke kerkelijke infrastructuur is in die 

tijdspanne nodig en welke gebouwen passen daar het beste bij?  

 

Alhoewel we niet in de toekomst kunnen kijken valt er op basis van verwachtingen en trends natuurlijk 

wel iets over te zeggen. Belangrijke overwegingen en verwachtingen zijn de volgende.  

 

 Het is onze verwachting dat het aantal leden van de PG HH in het centrum van Hardenberg ook op 

wat langere termijn redelijk stabiel zal blijven, terwijl het totale aantal leden van de PG HH wel zal 

afnemen indien de dalende tendens in het aantal jongere leden zich doorzet. Binnen Hardenberg is 

sprake van een zekere aantrekkingskracht van het centrum op bewoners in de omringende wijken bij 

het bereiken van een wat hogere leeftijd. Dit houdt vooral verband met het woningaanbod (apparte-

menten) en de beschikbaarheid van voorzieningen. Toekomstige (oudere) inwoners van het centrum 

zullen echter wel andere verwachtingen en behoeftes hebben dan de huidige voor wat betreft het 

‘aanbod’ vanuit en hun betrokkenheid bij de protestantse kerk. 

 De verwachting is ook dat het aantal leden in de omringende wijken verder zal afnemen, behoudens 

wellicht in het nog groeiende Marslanden. Nieuwe instroom in de wijken is in het algemeen niet of 

minder ‘protestant’, terwijl men op hogere leeftijd veelal in het centrum gaat wonen. Op enig mo-

ment zal aan het samenvoegen van wijkgemeentes misschien niet te ontkomen zijn. Dezelfde ver-

wachting geldt voor Heemse met overwegend het karakter van een woonwijk met niet zeer veel 

voorzieningen. 

 In de huidige situatie is sprake van het model: ‘eigen’ wijkgemeente (gemeenschap) – vierplek – pre-

dikant. Dit wordt als een tamelijk sterke en – op wijkniveau – verbindende formule ervaren. De zon-

dagse ontmoeting bij de eredienst geeft de gelegenheid elkaar te ontmoeten hetgeen de community 

versterkt. Een bepaalde schaalgrootte, waarbij men elkaar nog kent, elkaar tegenkomt bij school en 

supermarkt en (ook) gezamenlijk betrokken is bij kerkelijke activiteiten, ‘voelt’ prettig. Dit pleit voor 

een ‘eigen’ vierplek per wijkgemeente ‘zolang het kan’. De idee van concentratie van alle kerkelijke 

activiteiten met uitsluitend gezamenlijk vieringen op één plek in Hardenberg zal bij een groot deel 

van de huidige leden vermoedelijk leiden tot minder binding met de kerkgemeente. 

De keerzijde van deze medaille is overigens wel dat de ‘loyaliteit’ van gemeenteleden vooral is ge-

richt op de wijkgemeente waar men deel van uit maakt en minder op de PG HH als geheel. Er is 

slechts in beperkte mate sprake van onderlinge uitwisseling tussen wijkgemeentes en ook het aantal 

‘wijk-overstijgende’ gezamenlijke activiteiten en aandachtsvelden is tamelijk beperkt. 

Overigens moet aan de voorgaande stellingname niet de conclusie worden verbonden dat ook sprake 

moet zijn van een ‘eigen’ predikant per wijkgemeente. De inrichting en werkwijze van het team pre-

dikanten en kerkelijk werkers valt geheel buiten het bestek van ons onderzoek en dit rapport. 

 Het is onze verwachting dat – ook in de wat verdere toekomst – behoefte blijft bestaan aan de mo-

gelijkheid om te kunnen ‘kerken’ in een gebouw met een traditioneel klassieke (íconische’) sfeer en 

uitstraling, zoals die bij beide ‘stadse’ kerkgebouwen van de PG HH en ook in de WoL kerk worden 

aangetroffen. Dat geldt niet alleen voor ‘reguliere’ erediensten, maar ook (misschien juist wel: vooral) 

voor vieringen met een bijzonder karakter, zoals rouw- en trouwdiensten. Wel dient een dergelijk 

kerkgebouw bij voorkeur geschikt te zijn voor een gevarieerd ‘aanbod’ van vieringen hetgeen pleit 
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voor multifunctionaliteit qua inrichting. Voor de WoL kerk is een (ingrijpend) andere inrichting het 

minst eenvoudig te realiseren. Dit kerkgebouw is ook relatief klein en tamelijk decentraal gelegen in 

Hardenberg. Het ligt meer voor de hand om één van beide ‘stadse’ kerkgebouwen met dit doel voor 

de toekomst van de PG HH te behouden. 

 De kerkelijke activiteiten, waarvoor ‘eigen’ onderdak benodigd is, beperken zich in de toekomst meer 

en meer tot (uitsluitend) de erediensten en bijbehorende ontmoeting van gemeenteleden. Voor ker-

kelijke ‘verenigingsactiviteiten’ is het voor de PG HH eigenlijk niet zinvol om zelf (veel) infrastructuur 

in stand te houden. Voor zo ver activiteiten vanuit of met ‘de kerk’ worden georganiseerd zal dit ook 

– en wellicht beter – bij mensen thuis plaats kunnen vinden of in publiek beschikbare (laagdrempe-

lige) voorzieningen.  

 Voor viering van de eredienst is een kerkzaalruimte benodigd met in ieder geval bijbehorende facili-

teiten: foyer / ontmoetingsruimte (met buffet), spreekkamer / consistorie, één of enkele ruimtes voor 

kindernevendienst, sanitair. Een kerkzaalruimte is niet per definitie synoniem met een (apart) kerkge-

bouw, maar heeft bij voorkeur wel een passende sfeer en uitstraling en is qua grootte afgestemd op 

het aantal reguliere bezoekers: niet te groot, niet te klein. Een flexibele inrichting is wenselijk met het 

oog op een gevarieerd aanbod aan vieringen of bijeenkomsten (van derden) buiten het gebruik voor 

de eredienst (multifunctioneel gebruik). Qua akoestiek bij voorkeur passend voor niet-versterkte (tra-

ditionele) muziek en zang én voor versterkte muziek, al is deze combinatie – met name in bestaande 

gebouwen – vaak lastig te bewerkstelligen. 

 Vanuit optimaal ruimtegebruik en een robuuste financiële exploitatie is het noodzakelijk de ruimtes 

buiten het gebruik voor de kerkgemeenschap – op basis van verhuur of anderszins – optimaal te be-

zetten.  

 In Hardenberg/Heemse én in de kerkelijke infrastructuur van de PG HH herkennen wij wel de poten-

tie van een model dat een ‘stadse’ kerk (city-kerk) combineert met ‘buurtpastoraat’. In dat model is 

de ‘stadse’ kerk een aantrekkelijke, herkenbare en (spiritueel en anderszins) levendige plek ’van ieder-

een’ waar mensen graag samenkomen. De faciliteiten (kerkzaal en overig) en openingstijden zijn 

hierop afgestemd. Het ‘buurtpastoraat’ combineert pastorale en (eventueel) diaconale activiteiten 

gericht op de (woon-) wijken en is doorgaans ook meer ‘wijkgericht’ georganiseerd. Gezamenlijk vie-

ren in de wijk is een aanbod ‘naar behoefte’ en hoeft niet altijd of per se aan een vaste plek gekop-

peld te zijn al is dat zeker ook een mogelijkheid. Of het wenselijk is dit model, binnen de context van 

de PG HH, na te streven is uiteraard een beleidskeuze van de kerkgemeente. 

 

Met het oog op het genomen besluit om het aantal vierplekken terug te brengen van vier (exclusief 

Radewijk) naar twee ligt het voor de hand nu een keuze te bepalen voor één van beide kerklocaties in 

Hardenberg centrum en één van beide kerklocaties in Heemse. Indien onverhoopt op enig moment 

verdere inperking naar één vierlocatie aan de orde komt dan zou, vanwege de centrale ligging in 

Hardenberg, de voorkeur uitgaan naar de (gekozen) kerklocatie in het centrum. Uiteraard onder 

voorwaarde dat het gebouw voor de doeleinden van de PG HH op dat moment voldoende geschikt 

(gemaakt) is. (NB: de fysieke afstand tussen de beide kerkgebouwen in Heemse en die in Hardenberg 

centrum bedraagt niet meer dan ca. 1,7 km… 20 minuten te voet, 10 minuten op de fiets en 5 minuten 

met de auto.) Het is relevant deze optie voor de verdere toekomst bij de voorliggende keuze(s) in het 

vizier te houden. 
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4 OVERIGE RELEVANTE ASPECTEN 
 

Organisatie van beheer en eigendom van kerkgebouwen 
Voor de (nabije) toekomst van de PG HH wordt In overweging gegeven te streven naar een 

‘ontkoppeling’ van kerkgemeente en kerkgebouwen. In de nieuwe wijken wordt feitelijk aangetoond dat 

het ‘in eigendom’ beschikken over een kerkgebouw zeker geen voorwaarde is om als kerkgemeente 

succesvol en present te zijn. Het ontbreken van een eigen vast kerkgebouw is daar (na verloop van tijd) 

eerder als een voordeel dan als een gemis ervaren, zo hebben wij begrepen. De wijze waarop een en 

ander in de nieuwe wijken wordt ingevuld is laagdrempelig, flexibel en financieel (zeer) aantrekkelijk. Het 

verbindt de community onderling en met de samenleving.  

 

De vraag ligt voor of voordelen van dit model niet voor de gehele PG HH van toepassing zouden kunnen 

worden gemaakt. In theorie maar wellicht ook in de praktijk is een model voorstelbaar waarbij de PG HH 

zelf geen gebouwen in eigendom of exploitatie heeft. In een vèr gaande vorm zouden de gebouwen 

(kerk- en nevenruimtes) van de PG HH ondergebracht kunnen worden in een separate rechtsvorm 

(stichting) die ‘los’ staat van de kerkgemeente en die als doelstelling de optimale exploitatie van 

‘maatschappelijk vastgoed’ (zoals kerkgebouwen) nastreeft. De kerkgemeente huurt (per uur of dagdeel) 

vervolgens ruimtes van deze ‘vastgoedentiteit’ naar de feitelijke behoefte van dat ogenblik. Een minder 

vèr strekkende vorm is dat de overdracht zich beperkt tot de exploitatie terwijl de PG HH zelf het 

eigendom behoudt. 

 

Zo’n model heeft aantrekkelijke kanten. De focus van de ‘vastgoedentiteit’ ligt immers op de 

professionele en optimale exploitatie van het kerkelijke (of: maatschappelijke) vastgoed. De (bestuurlijke) 

focus van de PG HH kan worden teruggebracht tot het wezen van de kerkgemeente, onbelast met de 

zorg voor en consequenties van eigen vastgoedbezit.  

In een dergelijk model zouden ook andere kerkgenootschappen en maatschappelijke organisaties kunnen 

participeren. Een separate entiteit ‘op zekere afstand’ van de kerkelijke organisatie(s) kan naar 

verwachting  meer onafhankelijk en ‘zakelijk’ acteren en portefeuille- en schaalvoordelen behalen ten 

aanzien van het vastgoed. Gebouw gebonden subsidies en financiering zijn naar verwachting 

eenvoudiger toegankelijk omdat de ‘scheiding van kerk en staat’ daarbij geen rol (meer) speelt. 

 

Aan dit model zijn ook haken en ogen, voor- en nadelen en consequenties verbonden. Er zijn ook 

verschillende varianten (met meer en minder ‘afstand’ tot de kerkgemeente) denkbaar. Het voert te ver 

om daar in het bestek van dit rapport op in te gaan. Niettemin is de gedachtegang de moeite waard om 

te benoemen en te verkennen.  

 

Kosters/beheerders 
Een belangrijk deel (meer dan de helft) van de gebouw gebonden exploitatiekosten betreft de personele 

kosten, met name loonkosten e.a. van kosters/beheerders. Deze kosten hangen niet zozeer samen met 

het eigendom van (kerk-)gebouwen als wel met het gebruik daarvan door de kerkgemeente en anderen. 

De feitelijke tijdbesteding van kosters aan ‘de stenen’ zelf is in het algemeen vrij beperkt tot de 

uitvoering van klein dagelijks onderhoud.  
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Het accent van de werkzaamheden van kosters ligt vooral op dienstverlening aan en verzorging van 

bezoekers van het kerkgebouw en het op orde houden van gebouw en omringend terrein. De voltijdse 

beschikbaarheid van het kerkgebouw voor, in het algemeen, tamelijk fragmentarisch en beperkt gebruik 

vereist een (meer dan) voltijds bezetting en dus een behoorlijke formatie.  

 

Gewijzigd gebruik, bijvoorbeeld door alle nevenruimtes door de week niet meer open te stellen of deze 

voltijds te verhuren voor kantoordoeleinden, heeft consequenties voor de benodigde formatie van de 

kosters/beheerders. Men kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen de kosterstaken geheel of gedeeltelijk met 

vrijwilligers uit te voeren. Als een kerkgemeente zelf geen kerkgebouw heeft, maar dit huurt voor 

activiteiten zoals de eredienst, zijn de kosten van beheer begrepen in het huurtarief. 

 

De conclusie is dat de personele kosten van beheer niet bepalend of doorslaggevend zullen zijn bij de 

keuze welk kerkgebouw behouden of afgestoten dient te worden. Het betreft in feite een apart 

vraagstuk en deze kosten dienen dan ook op die manier in de besluitvorming te worden betrokken. De 

personele consequenties van de te nemen besluiten verdienen uiteraard alle zorg en aandacht vanuit de 

werkgeversrol van de PG HH. 

 

Verbetering exploitatie 
De AK heeft de ambitie geformuleerd om met ingang van 2020 de exploitatie van kerkelijke gebouwen 

met een bedrag ter grootte van € 50.000 per jaar te verbeteren. Een en ander is te bewerkstelligen door 

lagere kosten of hogere opbrengsten, dan wel een combinatie hiervan. Hierover kan het volgende 

worden opgemerkt. 

 

De jaarlijkse kosten van de kerkgebouwen ad totaal ca. € 250.000 zijn te onderscheiden in:  

 Huur € 17.000 

 Onderhoud (regulier) € 19.000     

 Energie en water € 52.000 

 Schoonmaak (uitbesteed) € 13.000 

 Zakelijke lasten € 15.000 

 Personele beheerkosten (m.n. kosters) € 130.000 

 

De jaarlijkse opbrengsten omvatten: 

 Verhuur € 50.000 

 Buffetverkopen €  25.000 

 

Incidentele onderhoudsinvesteringen blijven voor de exploitatietaakstelling buiten beschouwing. 

 

 De  vermelde huurkosten betreffen de ruimtes voor erediensten in de nieuwe wijken. Het ligt niet 

voor de hand hierin kostenbesparingen te behalen zonder niet ook het aantal vieringen (verder) te 

beperken. 

 Onderhoud en zakelijke lasten zijn onontkoombaar en niet beïnvloedbaar. 

 Kosten van energie en water zijn feitelijk het gevolg van het gebruik van de kerkgebouwen. Enige 

besparing is denkbaar, maar een substantiële besparing zal een sterk verminderde bezetting of ver-

minderd comfort vergen, dan wel investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. 
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 De kosten van uitbestede schoonmaak zullen voor een deel betrekking hebben op glasbewassing. 

Het ligt niet voor de hand dit door vrijwilligers uit te laten voeren. Voor zo ver de kosten betrekking 

hebben op inpandige ruimtes liggen hier wellicht mogelijkheden voor uitvoering van taken door vrij-

willigers. Het betekent echter wel een aanzienlijke belasting voor een relatief bescheiden besparing.  

 Op personele kosten is in het vorige hoofdstuk al in gegaan. Opgemerkt wordt dat sprake is van 

vaste arbeidscontracten. Het is niet bekend en ook niet waarschijnlijk dat binnen de functie sprake is 

van ‘overcapaciteit’ die bijvoorbeeld op basis van betaalde detachering op andere wijze kan worden 

ingezet.  

 

De exploitatiedoelstelling zal vooral gevonden moeten worden in verhoging van de opbrengsten uit de 

kerkelijke gebouwen. Aan de kostenkant zijn er eigenlijk weinig mogelijkheden om substantiële 

besparingen te behalen anders dan het buiten gebruik stellen (en afstoten) van kerkgebouwen. 

 

Verhuuropbrengsten uit kerklocaties houden verband met het betaalde gebruik door derden van 

kerkzaalruimtes en nevenruimtes. Buffetopbrengsten vormen hiervan min of meer een afgeleide. 

Verhuur vindt plaats op basis van dagdelen of per uur. De totale opbrengsten binnen de PG HH  komen 

voor ca. 2/3 deel voor conto van Höftekerk / De Schakel. 

 

De opbrengstpotentie van beschikbare ruimtes (kerkzalen en nevenruimtes) is ontegenzeglijk veel groter 

dan nu te gelde wordt gemaakt. De diverse ruimtes in de verschillende gebouwen zijn meestentijds niet 

bezet. Intensivering van verhuur leidt in ieder geval tot hogere opbrengsten. Ook de tarifering kan daarbij 

nog een aandachtspunt zijn. Uiteraard is de lokale behoefte wel een sterk bepalende randvoorwaarde 

voor succes in het behalen van hogere opbrengsten. 

 

Met het oog op intensivering van verhuur gaat de voorkeur uit naar vaste gebruikers en voltijdse verhuur 

tegen marktconforme verhuurtarieven. Te denken is aan kantoorfuncties, kinderopvang en dergelijke. 

Het zijn vooral de nevenruimtes die hiervoor geschikt zijn, voor zo ver deze niet voor eigen gebruik 

benodigd zijn of in ieder geval ‘gemist’ kunnen worden. Binnen de PG HH zijn al enkele voorbeelden van 

goed renderend voltijds verhuurd vastgoed. 

 

Intensivering van ‘losse’ verhuur is uiteraard ook een mogelijkheid, maar heeft tot gevolg dat ook de 

personele (en overige) kosten van beheer zullen toenemen en uit de verhuurtarieven moeten worden 

terugverdiend. Ook uit oogpunt van marketing is zodanige verhuur aanmerkelijk lastiger te effectueren 

dan voltijdse verhuur van ruimte. 

 

Voor wat betreft de kerkzaalruimtes zelf ligt het voor de hand medegebruik hiervan (tegen vergoeding) 

door andere geloofsgemeenschappen na te streven. In dit verband wordt gewezen op de reeds 

aanwezige wederzijdse toenadering met de GKv. Ook is intensivering van algemeen ‘cultureel’ gebruik 

van de kerkzaalruimtes een mogelijkheid. In het algemeen moeten daarvan echter geen substantieel 

hogere inkomsten worden verwacht. Beheerlast (vanwege dagdeel verhuur), concurrentie in aanbod en 

tariefstelling voor dit type activiteiten, alsmede actieve programmering en marketing zijn elementen die 

bij een focus op (vooral) culturele activiteiten in aanmerking moeten worden genomen. 
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5 VERGELIJKING VAN KERKGEBOUWEN IN HARDENBERG EN HEEMSE 
 

Financieel-economische overwegingen vormen vaak de aanleiding voor keuzes rond kerkgebouwen. Het 

is echter in het algemeen, enigszins afhankelijk van de situatie, niet aan te bevelen uitsluitend financiële 

overwegingen doorslaggevend te laten zijn bij keuzes rond kerklocaties. Idealiter gaat het om een 

evenwichtige afweging van functionele en (gebouw-)technische aspecten, naast financiële aspecten.  

In de afweging kan eventueel ook de cultuurhistorische betekenis van gebouwen worden betrokken, 

maar dit is voor het kerkelijke gebruik van secundaire betekenis en doorgaans al voorzien vanwege een al 

dan niet (formele) monumentale status van kerkgebouwen.  

 

Tenslotte speelt, specifiek bij kerkgemeenschappen, vaak een sterke emotionele binding met het 

kerkgebouw een rol. Dat is vanzelfsprekend en goed te begrijpen en aan dat gevoel moet ook recht 

worden gedaan. Maar het vormt voor een keuze, zoals die in Hardenberg en Heemse aan de orde is, 

eigenlijk geen argument – hoe ‘hard’ dat misschien ook klinkt. De emotionele binding met het ‘eigen’ 

kerkgebouw is bij alle wijkgemeentes even sterk en vormt dan voor een keuze tussen kerkgebouwen in 

essentie géén onderscheidend aspect. 

 

(Gebouw-)technische aspecten 
De diverse kerk- en nevengebouwen verschillen onderling (behoorlijk) in plattegrond, bouwaard, 

architectuur, leeftijd en uitstraling. Niettemin zijn alle gebouwen goed en degelijk gebouwd en zij 

verkeren alle in opvallend goede staat van onderhoud. Er zijn tussen de diverse gebouwen wel 

verschillen in ‘onderhoudsgevoeligheid’ en duurzaamheidsaspecten, zoals isolatiewaarde, met 

consequenties voor toekomstige investerings- en exploitatiekosten. Deze verschillen laten zich echter 

lastig ‘in absolute zin’ financieel vertalen. De verschillen worden ook niet dusdanig groot geacht dat zij 

leidend zouden moeten zijn bij de voorliggende gebouwenkeuze.  Ook in ander opzicht biedt de 

bouwkundige / technische kwaliteit van de gebouwen geen aanknopingspunten om een sterke voorkeur 

voor het ene of het andere gebouw uit te spreken. 

 

Wel is sprake van een aantal aandachtspunten: 

 Bij de uitvoering van het onderzoek is melding gemaakt van gevelzettingen in de noordelijke gevel 

van de Höftekerk die mogelijk hun oorzaak vinden in de fundering. Het is raadzaam dit nader te on-

derzoeken en de risico’s en financiële consequenties van eventueel herstel in beeld te brengen. 

 De inrichting en afwerking van de Hessenwegkerk ‘ogen’ tamelijk gedateerd en vragen om een alge-

hele ‘opfrisbeurt’ bij voortgezet gebruik. Ook het dak van de kerkzaal is volgens opgave niet of on-

voldoende geïsoleerd en vormt daardoor een ‘warmtelek’. 

 

Financiële aspecten 
Ten aanzien van de kerklocaties van de PG HH kan onderscheid worden gemaakt naar de 

kerkzaalgebouwen of -ruimtes enerzijds en de nevenruimtes of -gebouwen anderzijds. In de rapportage 

‘inventarisatie en analyse’ zijn de kosten en opbrengsten per kerklocatie in beeld gebracht. Daardoor gaat 

een vergelijking tussen kerkgebouwen zonder nevenruimtes of -gebouwen (Stephanuskerk) met 

kerkgebouwen die hier wel over beschikken per definitie enigszins ‘mank’.  
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Met het oog op de onderlinge vergelijking zijn de jaarlijkse kosten (2018) van kerkzaalgebouwen én 

nevengebouwen in onderstaande tabel gesplitst en toegerekend naar rato van de vloeroppervlakte. 

Daarbij zijn de personele kosten om eerder genoemde redenen buiten beschouwing gelaten. Ook de 

opbrengsten ‘uit kerkgebouwen’ zijn niet vermeld omdat het voor de financiële afweging in de eerste 

plaats om een vergelijking van gebouw gebonden kosten gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard is op een uitsplitsing volgens deze tabel wel het een en ander aan te merken. Niettemin is de 

toerekening op deze wijze – bij gebrek aan meer specifieke gegevens per bouwdeel – wel een zo eerlijk 

mogelijke benadering. Het is overigens niet direct te verwachten dat uit nader cijfermatig onderzoek een 

wezenlijk ander beeld naar voren komt. 

 

De kerkgebouwen in Centrum 

In de kostenvergelijking van de beide kerkgebouwen in Hardenberg Centrum valt op dat – voor wat 

betreft de kerkzaalruimtes zelf (De Stephanuskerk beschikt feitelijk niet over nevenruimtes) – de 

toegerekende kosten op een vergelijkbaar niveau liggen. Daar beide kerkzalen ook een vergelijkbare 

grootte hebben kan gesteld worden dat de exploitatiekosten voor het kerkgebouw op zich onvoldoende 

onderscheidend zijn om een keuze voor het ene of het andere gebouw te rechtvaardigen. 

 

De tamelijk hoge kosten (in absolute zin) van kerklocatie Höftekerk houden vooral verband met De 

Schakel dat met 1.350 m2  een tamelijk fors nevengebouw is. Van de diverse nevengebouwen zijn de 

kosten per m2 van De Schakel overigens het laagst. Het is – binnen de context van de PG HH – dan ook 

geen overdreven ‘duur’ gebouw, behoudens dan de forse overmaat in relatie tot de eigen 

ruimtebehoefte van de PG HH.  

Overigens is bij De Höftekerk en De Schakel ook sprake van inkomsten uit verhuur aan derden en 

buffetverkopen: totaal ca. € 45.000 waarvan € 17.000 uit verhuur van de kerkzaal. De verhuuropbrengst 

voor de Stephanuskerk bedroeg in 2018 ca. € 7.000. 

  

In een financieel-economische beschouwing dient ook de vermoedelijke waarde bij verkoop van het 

gebouw en bijbehorend grondperceel in ogenschouw te worden genomen. Bij een keuze voor het ene 

gebouw komt het andere immers beschikbaar voor verkoop, al dan niet op basis van herontwikkeling. 

Een veel hogere waarde van het ene gebouw ten opzichte van het andere kan een financieel keuze-

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
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argument zijn. 

 

Ook voor dit aspect is er geen aanleiding te veronderstellen dat tussen beide kerkgebouwen sprake zal 

zijn van een aanmerkelijk verschil. Het grondbeslag en bouwvolume van beide kerkgebouwen is 

vergelijkbaar, evenals de situering in het centrum op ca. 50 m onderlinge afstand.  

 

De Schakel heeft in het economisch verkeer uiteraard een waarde die vermoedelijk (ruim) hoger ligt dan 

die van de beide kerkgebouwen. Bij het afstoten van de Höftekerk komt deze waarde voor de PG HH 

beschikbaar. Maar men verliest dan ook de vrije beschikking over de hierin gevestigde faciliteiten, 

waarvoor dan een alternatief (bij of in de Stephanuskerk) beschikbaar moet komen. Zie ook hierna onder 

‘functionele vergelijking’). 

 

De kerkgebouwen in Heemse 

De beide kerkgebouwen in Heemse zijn qua grootte van de kerkzaalruimte redelijk vergelijkbaar, waar de 

Hessenwegkerk – vanwege een wat efficiëntere ruimtelijke opzet – over iets meer zitplaatsen beschikt. 

De beide nevengebouwen van de WoL kerk beschikken wel over ruimschoots meer vloeroppervlakte 

dan De Esch, maar ook hiervoor geldt dat de ruimtes van De Esch wat praktischer zijn in het gebruik. Tot 

de vloeroppervlakte is bijvoorbeeld ook de zolderruimte van De Oude Kosterij gerekend. 

 

Wat opvalt is dat de jaarlijkse kosten van beide kerkcomplexen als geheel min of meer vergelijkbaar zijn: 

€ 24.600 (Hessenwegkerk De Esch) respectievelijk € 21.900 (WoL kerk/Oude Kosterij  Aerninkhof). 

Daarbinnen vallen wel de vrij hoge energiekosten voor Hessenwegkerk/De Esch op. Dit kan 

samenhangen met het gebruik en de opzet van de verwarmingsinstallatie. Maar het is ook bekend dat het 

dak van de kerkzaal vrijwel niet geïsoleerd is. Voor het overige zijn de kosten van beide kerkgebouwen 

min of meer vergelijkbaar.  

 

Tussen de beide nevengebouwen is sprake van enig kostenverschil dat zich wel laat verklaren door de 

bouwkundige opzet en eerder genoemde energiekosten. Het verschil in kosten is echter niet dusdanig 

dat hieruit een duidelijke voorkeur voor één van beide kerkcomplexen naar voren komt. 

 

Voor wat betreft de ‘verkoopwaarde’ van beide complexen kan het volgende worden opgemerkt. 

De WoL kerk heeft in het economisch verkeer vermoedelijk geen tot weinig waarde. Gezien het karakter, 

de monumentale status, beperkte grootte en zeer specifieke inrichting van het gebouw is de 

multifunctionele aanwendbaarheid vrijwel uitgesloten. De hoogste waarde zal vermoedelijk worden 

verkregen bij voortgezet religieus gebruik, vermits een koper kan worden gevonden voor een dergelijk 

specifiek kerkgebouw.  

De bijgebouwen van de WoL kerk, waarvan de Oude Kosterij eveneens een rijksmonument is, 

vertegenwoordigen wel een substantiële marktwaarde. Verkoop (of: verhuur), uitgaande van een andere 

bestemming (bijv. boerderijwoning in combinatie met bedrijf) zal vermoedelijk een behoorlijke opbrengst 

genereren. 

 

Het kerkcomplex Hessenwegkerk heeft naar verwachting een goede ‘marktwaarde’. Zowel voortgezet 

religieus gebruik als sloop en herontwikkeling van de locatie naar wonen zijn denkbare functies. De kans 

op een goede verkoop voor één van deze bestemmingen wordt vrij groot geacht.  
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Tenslotte is het van belang op te merken dat in het eigen vermogen van de PG HH een substantiële 

geoormerkte reserve voor de WoL kerk is opgenomen ten bedrage van ruim € 480.000 (2018), 

voortgekomen uit een legaat. Kosten voor instandhouding van het kerkgebouw kunnen uit deze reserve, 

die immers voor geen ander doel kan worden ingezet, nog gedurende meerdere jaren worden bekostigd. 

 

In de financiële vergelijking tussen beide kerkcomplexen in Heemse scoort het WoL complex gunstiger 

dan de Hessenwegkerk in aanmerking nemende: de wat lagere exploitatiekosten, het legaat, 

monumentsubsidies voor instandhouding (kerkgebouw en Oude Kosterij) en het vermoedelijk wat 

gunstiger perspectief bij verkoop van de Hessenwegkerk. 

 

Functionele aspecten 
 

De kerkgebouwen in Centrum 

Voor wat betreft de functionaliteit en capaciteit van de beide kerkzaalruimtes (of beter: 

kerkzaalgebouwen) kan worden gesteld dat deze vergelijkbaar zijn. De gebouwen verschillen weliswaar in 

vorm en architectuur, maar voor zover dat leidt tot verschillen in ‘beleving’ is dat vooral een verschil in 

smaak of ‘herkenbaarheid’ vanuit de eigen persoonlijke historie in en met het gebouw. Vanuit een meer 

objectief standpunt is er geen wezenlijk verschil in situering, capaciteit, inrichting of 

gebruiksmogelijkheden van de beide kerkzaalruimtes. De huidige functionaliteit van de kerkzaalruimte 

vormt dan ook geen onderscheidend argument voor een keuze voor hetzij de Höftekerk, hetzij de 

Stephanuskerk. 

 

Voor de toekomst is aanpassing van de kerkzaalruimte ten behoeve van ruimer en multifunctioneel 

gebruik, zowel voor erediensten als anderszins, wenselijk. In beide kerkzalen zullen daartoe vrijwel 

dezelfde aanpassingen aan de orde zijn en zal dus sprake zijn van min of meer vergelijkbare 

investeringskosten. Ook hierin kan geen doorslaggevend keuze-argument worden gevonden. Wel kan 

worden opgemerkt dat de externe bemoeienis met dergelijke aanpassingen bij de Stephanuskerk, als 

rijksmonument, naar verwachting wat groter zal zijn dan bij de Höftekerk, maar dit is niet per se nadelig. 

 

De Höftekerk is bouwkundig verbonden met nevengebouw De Schakel met diverse ruimtes en 

faciliteiten, waaronder een (ruime) foyer, ruimtes voor kinderoppas en -nevendienst en goede sanitaire 

voorzieningen. De Stephanuskerk beschikt niet of (ruim) onvoldoende over dergelijke faciliteiten. De 

directe aangrenzende beschikbaarheid van deze faciliteiten is wel een belangrijke plus met het oog op 

het gebruik van de kerkzaalruimte voor erediensten en ander gebruik. De faciliteiten in De Schakel zijn 

ook voor andere doeleinden goed bruikbaar ‘los’ van de kerkzaalruimte. 

 

Een belangrijk nadeel van De Schakel is dat het aantal en volume van beschikbare ruimtes de eigen 

behoefte van de kerkgemeente ruimschoots overschrijdt. Deze ‘overmaat’ is onwenselijk, vooral vanwege 

de hiermee verband houdende kosten voor de kerkgemeente. Voor een deel worden deze ‘onnodige’ 

kosten overigens wel gecompenseerd door opbrengsten uit verhuur aan derden en buffetverkopen, maar 

per saldo legt de kerkgemeente erop toe en vervult zij in deze ook de rol van gebouwexploitant. 
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Als de beschikbaarheid van faciliteiten, zoals aanwezig in De Schakel en direct gekoppeld aan de 

kerkzaalruimte, door de kerkgemeente als wenselijk wordt bestempeld leidt dat tot een voorkeur voor de 

Höftekerk/De Schakel als toekomstig (te behouden) kerkgebouw in Centrum. Het gebruik van De 

Schakel voor dat doel kan zonder grote investeringen worden gecontinueerd. Wel wordt aanbevolen het 

streven erop te richten de ‘overmaat’ in De Schakel zoveel mogelijk te beperken dan wel hieruit zodanige 

inkomsten te genereren dat de extra kosten hiervan (zoveel mogelijk) worden gecompenseerd. 

 

Om voor de Stephanuskerk een – met de Höftekerk/De Schakel – functioneel gelijkwaardige situatie te 

creëren kan worden overwogen om door een verbouwing wenselijke faciliteiten (foyer, sanitair) in het 

kerkgebouw onder te brengen. Dat zal echter sterk ingrijpen in de functionaliteit en grootte van de 

kerkzaalruimte zelf en substantiële investeringen vergen. Gegeven de status als rijksmonument is een 

dergelijke verbouwing naar verwachting niet eenvoudig en zonder externe bemoeienis te  realiseren. 

 

Tijdens ons onderzoek is vanuit de kerkgemeente ook wel geopperd om het naastgelegen (maar niet: 

aangrenzende) gebouw Oude Raedthuys, waarin het stadsmuseum is gevestigd, van de gemeente te 

verwerven op basis van ‘ruil’ met Höftekerk/De Schakel. Of om de functie van het voormalige 

verenigingsgebouw Het Hoge Doel (in eigendom van de PG HH en thans geheel verhuurd) ‘in ere te 

herstellen’.   

Beide gebouwen (c.q. opties) zijn niet in ons onderzoek betrokken. Wij verwachten niet dat één van deze 

opties zal leiden tot een situatie die uit oogpunt van functionaliteit ruimschoots beter zal zijn dan die van 

de Höftekerk/De Schakel die feitelijk op zeer korte afstand reeds beschikbaar is.. 

Min of meer om dezelfde reden lijkt ook een combinatie van de Stephanuskerk met De Schakel, waarbij 

dan uitsluitend het kerkgebouw Höftekerk wordt afgestoten, niet voor de hand te liggen. 

 

De kerkgebouwen in Heemse  

Met betrekking tot een vergelijking naar functionaliteit kan ten aanzien van de beide kerkgebouwen 

(kerkzalen) in Heemse het volgende worden opgemerkt. 

 

De WoL kerk is een zeer specifiek kerkgebouw van aansprekende historische kwaliteit in een passende 

setting. De vaste indeling en specifieke inrichting is navenant en afgestemd op het gebruik als 

kerkgebouw in traditionele zin. Voor een breder spectrum van vieringen of bijeenkomsten is het feitelijk 

niet of minder geschikt. Het gebouw is vrij compact en niet alle zitplaatsen bieden goed zicht op kansel 

of het geheel van de kerkzaal. Het gebouw zelf bevat – behoudens een consistorie – geen nevenruimtes 

en nauwelijks sanitair. Ingrepen in de kerkzaalinrichting met het oog op multifunctioneel gebruik of 

modernisering zullen de samenhang in sfeer en uitstraling van het kerkgebouw naar verwachting eerder 

kwaad dan goed doen.  

 

De kerkzaal van de Hessenwegkerk is rechthoekig en overzichtelijk met goede ruimtelijke verhoudingen 

en vanuit de gehele kerkzaal goed zicht op het liturgisch centrum. De vaste bankenopstelling verhindert 

wel een variatie in zaalopstellingen. Modernisering en dakisolatie zijn wenselijk en naar alle 

waarschijnlijkheid goed uitvoerbaar.  

Uit oogpunt van functionaliteit en aanpasbaarheid met het oog op ‘breed’ toekomstig gebruik biedt deze 

kerkzaal wel betere mogelijkheden dan de WoL kerk. 
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Voor wat betreft de nevengebouwen gaat het bij de WoL kerk om twee losstaande gebouwen op 

hetzelfde perceel. De functionaliteit van Aerninckhoff (ontmoetingsruimte/foyer en kerkelijk bureau) is 

goed. De functionaliteit van de Oude Kosterij kent wat meer beperkingen vanwege de oorspronkelijke 

functie van woonboerderij. Niettemin bevat het gebouw een aantal prettige kleinere en wat grotere 

ruimtes.  

Het huidige gebruik van beide gebouwen is tamelijk beperkt. Vanuit de wijkgemeente zelf vinden er 

nauwelijks activiteiten plaats. Gebruik door derden komt zelden voor, behoudens wekelijks een zondagse 

viering van een ander kerkgenootschap. De status van de ‘deel’ van de Oude Kosterij als officiële 

trouwlocatie is komen te vervallen met als gevolg dat deze voor dit doel nog maar weinig wordt 

verhuurd. 

 

Nevengebouw De Esch vormt een bouwkundig geheel met de Hessenwegkerk. Met name de verbinding 

van kerkzaal met de foyer/ontmoetingsruimte is functioneel praktisch en prettig. Het gebouw bevat 

diverse ruimtes van verschillende grootte en goede faciliteiten, zoals keuken/buffet en sanitair. 

Modernisering van afwerking en inrichting van de diverse ruimtes is wel zeer wenselijk.  

 

Voor wat betreft functionaliteit voor de wijkgemeente met het oog op de toekomst biedt het 

kerkcomplex Hessenwegkerk/De Esch betere mogelijkheden dan het WoL kerkcomplex. De kerkzaal is 

functioneel van opzet, van voldoende grootte en beter aanpasbaar dan de WoL kerk. Het bouwvolume 

van De Esch is wat compacter dan de bijgebouwen van de WoL kerk samen. De bouwkundige verbinding 

van De Esch met de kerkzaal biedt een aantal praktische voordelen. Voor activiteiten van de 

wijkgemeente zijn in De Esch ruim voldoende verschillende soorten ruimtes beschikbaar. De 

Hessenwegkerk beschikt over ruimere parkeerfaciliteiten dan de WoL kerk. 

 

Bij het voorgaande zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen: 

 

 Voor de Hessenwegkerk/De Esch zijn, met het oog op de toekomst, modernisering en verduurza-

ming van het gehele complex zeer wenselijk zo niet noodzakelijk, met als gevolg een aanzienlijke in-

vestering. 

 Het is zeer twijfelachtig of de ‘overmaat’ aan nevenruimtes in Heemse, los van het feit of het nu om 

De Esch gaat of om de bijgebouwen van de WoL kerk, goed geëxploiteerd kan worden. De huidige 

opbrengsten uit verhuur zijn in ieder geval zeer beperkt voor beide kerkcomplexen. Het lijkt ook twij-

felachtig dat voor de gebouwen in Heemse voldoende ‘markt’ is voor een goede exploitatie op basis 

van zogeheten ‘losse’ verhuur. Voltijdse verhuur biedt misschien betere mogelijkheden. De gebou-

wen van de WoL kerk, met name de Oude Kosterij, lijken daarvoor wat betere kansen te bieden. Het 

betreft losstaande gebouwen ‘naast’ een kerk, terwijl De Esch onderdeel vormt van het kerkgebouw. 

Dat laatste is voor veel potentiële huurders in het algemeen toch wat minder aantrekkelijk. 

Dit punt vormt een aanvullend – zij het enigszins ‘omgekeerd’ – argument voor de Hessenwegkerk 

bij een keuze voor het behoud van één van beide kerkcomplexen. 

 

  



19 
 

6 SCENARIO’S  
 

De samenleving verandert snel en deze veranderingen zijn zeker ook van (grote) invloed op de PG HH. 

Bij een afweging van scenario’s voor de inrichting van de kerkelijke infrastructuur (kerkgebouwen of -

complexen) in Hardenberg en Heemse is ‘flexibiliteit’ wellicht een kernbegrip of sleutelwoord. Het is van 

belang deze infrastructuur zo in te richten dat optimaal en slagvaardig kan worden ingespeeld op 

veranderingen binnen en buiten de kerkgemeente. Bij de afweging van de diverse scenario’s is dit een 

belangrijk aspect. 

 

Ten aanzien van keuzes rond de huidige kerklocaties in eigendom van de PG HH liggen de volgende 

scenario’s voor. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar de kerkgebouwen in Hardenberg (centrum) en 

die in Heemse. De scenario’s zijn voorzien van een advies, waarvan de onderbouwing is vervat in de 

voorgaande hoofdstukken. 

 

De kerkgebouwen in Centrum  
In het centrum blijft één van beide ‘stadse’ kerkgebouwen voor de PG HH als vierplek / kerkgebouw 

gehandhaafd. Ook in de wat verdere toekomst (10 jaar en verder) zal één kerkgebouw in het centrum 

naar verwachting voorzien in een behoefte. De kerkelijke presentie van de PG HH blijft in Hardenberg 

centrum voor langere tijd ook zichtbaar gehandhaafd. Het heeft de voorkeur dat de kerkzaalruimte wordt 

aangepast naar een breder en multifunctioneel gebruik. 

 

Scenario 1 

De Höftekerk/De Schakel wordt gekozen als kerklocatie voor de toekomst in Hardenberg centrum en als 

vierplek voor alle ‘reguliere’ en bijzondere erediensten van de wijkgemeente Centrum. De Stephanuskerk 

wordt voor functies van de PG HH buiten gebruik gesteld en afgestoten. 

 

Scenario 2 

De Stephanuskerk wordt gekozen als kerklocatie voor de toekomst in Hardenberg centrum en als 

vierplek voor alle ‘reguliere’ en bijzondere erediensten van de wijkgemeente Centrum. Voor dit doel 

wordt de Stephanuskerk inpandig aangepast en voorzien van een foyer/ontmoetingsruimte en 

nevenruimtes. De Höftekerk/De Schakel wordt voor functies van de PG HH buiten gebruik gesteld en 

afgestoten.  

 

Scenario 3 

De Stephanuskerk wordt, tezamen met een nader te bepalen bijgebouw (Het Hoge Doel, Oude 

Readthuys of ander passend te maken gebouw) gekozen als kerklocatie voor de toekomst in Hardenberg 

centrum en als vierplek voor alle ‘reguliere’ en bijzondere erediensten van de wijkgemeente Centrum. De 

Höftekerk/ De Schakel wordt voor functies van de PG HH buiten gebruik gesteld en afgestoten.  

 

Scenario 4 

De Stephanuskerk wordt, tezamen met De Schakel als nevengebouw gekozen als kerklocatie voor de 

toekomst in Hardenberg centrum en als vierplek voor alle ‘reguliere’ en bijzondere erediensten van de 

wijkgemeente Centrum. Het kerkgebouw Höftekerk wordt voor functies van de PG HH buiten gebruik 

gesteld en afgestoten. 
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Advies 

De vermelde scenario’s zijn denkbaar en naar verwachting ook realiseerbaar. Van deze scenario’s ligt 

echter een keuze voor scenario 1 het meest in de rede. Geen van de andere scenario’s biedt zicht op een 

betere functionaliteit of beter financieel perspectief (investeringen en exploitatie). Dit scenario is ook het 

meest eenvoudig en zonder afhankelijkheid van derden te realiseren. Aanpassing van de kerkzaalruimte 

met het oog op multifunctioneel en ‘breder’ gebruik is zeker zeer wenselijk, maar niet absoluut 

noodzakelijk. Een investering voor dit doel is derhalve een keuze die niet bepalend is voor de 

scenariokeuze op zich. Voor de ‘overmaat’ van de Schakel kan naar - bij voorkeur vaste - huurders 

worden gezocht. 

 

De kerkgebouwen in Heemse 
De WoL kerk biedt onvoldoende functionele mogelijkheden om een keuze als ‘reguliere’ vierplek voor de 

wijkgemeente of PG HH te rechtvaardigen. Een scenario dat hiervan uit gaat wordt niet als realistisch of 

passend beschouwd. 

Zowel de WoL kerk als de Oude Kosterij zullen echter als gebouwen, met of zonder kerkelijke functie, als 

rijksmonumenten ‘in ensemble’ zeker wél behouden blijven, binnen of buiten de PG HH.  

 

Het ligt voor de hand de WoL kerk als plek voor ‘reguliere’ vieringen buiten gebruik te stellen. Met 

nadruk wordt in overweging gegeven dit kerkgebouw dan voorlopig wel in bezit te houden voor 

incidentele ‘bijzondere’ vieringen en een ‘museale’ functie. Gebruik van uitsluitend het kerkgebouw voor 

dit doel zal zeker geen hoge kosten met zich brengen, welke kosten tevens voor een belangrijk deel 

kunnen worden bestreden uit beschikbare geoormerkte middelen die voor geen ander doel kunnen 

worden aangewend. Uit verkoop van de WoL kerk valt geen of nauwelijks opbrengst te verwachten; een 

negatieve verkoopopbrengst is zelfs niet onmogelijk.  

 

Indien deze aanbeveling wordt overgenomen kan vervolgens de tijd worden genomen om nader te 

onderzoeken of en op welke wijze eigendom en exploitatie van het gebouw op de best passende wijze 

buiten de PG HH kunnen worden gebracht. 

 

Bij deze keuze voor de WoL kerk ligt het tevens voor de hand om de Oude Kosterij en Aerninkhoff 

buiten gebruik te stellen voor functies van de PG HH en deze af te stoten, eventueel in combinatie met 

de reeds verhuurde pastorie. Het behouden van deze gebouwen als beleggingsobject, uitgaande van 

voltijdse verhuur, is een alternatieve optie. 

 

Ten aanzien van de Hessenwegkerk/De Esch kan worden opgemerkt dat het gebouw zich eigenlijk niet 

laat splitsen met als doel het nevengebouw separaat voltijds te verhuren of te verkopen, zoals dit met de 

nevengebouwen van de WoL kerk wel kan. Dat verklaart mede de stellingname in de vorige alinea. 

 

Met inachtneming van dit uitgangspunt liggen de volgende scenario’s voor. 
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Scenario 1  

Het kerkcomplex Hessenwegkerk/De Esch wordt voor een langere periode gekozen als kerklocatie in 

Heemse en als vierplek voor ‘reguliere’ en bijzondere erediensten (naast incidentele bijzondere 

erediensten in de WoL kerk) van de wijkgemeente.  

Het om-en-om kerken in Hessenwegkerk en WoL kerk is binnen dit scenario uiteraard een variant. Het 

‘monofunctionele’ karakter van en het ontbreken van een foyer / ontmoetingsruimte bij de WoL kerk 

dient dan voor lief te worden genomen.  

 

Scenario 2 

Conform scenario 1, waarbij echter het kerkcomplex Hessenwegkerk/De Esch wordt verkocht aan een 

ander kerkgenootschap en de wijkgemeente Heemse als mede-gebruiker tegen vergoeding en voor een 

langere periode van kerkgebouw en faciliteiten gebruik blijft maken. 

Mede-eigendom is binnen dit scenario eveneens een optie, zij het met een andere rechtspositie voor de 

PG HH dan die van huurder. 

 

Scenario 3 

Het kerkcomplex Hessenwegkerk/De Esch wordt buiten gebruik gesteld voor functies van de PG HH en 

afgestoten, uitgaande van voortgezet religieus gebruik of herontwikkeling. Het kerkcomplex is niet meer 

beschikbaar voor vieringen of activiteiten van de wijkgemeente. De wijkgemeente maakt voor haar 

‘reguliere’ en bijzondere erediensten gebruik van kerkzaal en faciliteiten van de gekozen kerklocatie in 

Centrum of (incidenteel) van de WoL kerk. Voor diverse overige activiteiten kan, naar behoefte, ook 

gebruik worden gemaakt van de kerklocatie in centrum of van publieke faciliteiten in Heemse.  

 

Bij scenario 3 wordt opgemerkt dat dit nadrukkelijk géén integratie van de wijkgemeentes Heemse en 

Centrum impliceert. Ook is het niet per definitie in strijd met het model van ‘wijkgericht werken’. 

Er wordt binnen de PG HH gehecht aan de combinatie van eredienst en bijbehorende ontmoeting als 

‘spil’ van het kerkelijk leven en de kerkgemeenschap volgens dit wijkgerichte model. Dit dient zeker ook 

in Heemse in stand te blijven ‘zolang het kan’. Maar binnen dit model is het ook goed denkbaar dat wordt 

gekozen voor de best geoutilleerde en meest effectieve en geschikte plek voor erediensten en 

bijbehorende ontmoeting van de wijkgemeente, ook al is die vierplek niet in de wijk zelf maar op korte 

afstand gelegen. 

 

Advies 

Met het uitgangspunt van twee kerklocaties in Hardenberg en Heemse volstaat een keuze voor scenario 

1 of 2. Daarbij biedt scenario 2 vanzelfsprekend een beter financieel perspectief dan scenario 1. Maar 

daar tegenover staat dat de PG HH (een deel van) de zeggenschap over het gebouw verliest.  

 

Naar ons oordeel is veel te zeggen voor een keuze voor scenario 3, al zijn wij ons uiteraard bewust dat 

deze keuze wat verder af lijkt te staan van de huidige vertrouwde situatie. Ook verliest de PG HH in dit 

scenario een kerkgebouw als tastbaar en herkenbaar symbool van haar kerkelijke presentie in Heemse1, 

                                                 
1 Bij verkoop uitgaande van voortgezet religieus gebruik aan een ander kerkgenootschap blijft overigens 
wel sprake van behoud van ‘zichtbare’ kerkelijke presentie, zij het dan niet van de PG HH. 



22 
 

al wordt dit ‘verlies’ wellicht enigszins verzacht als voor de PG HH incidenteel kerkelijk gebruik van de 

WoL kerk in stand blijft.  

 

Scenario 3 biedt aanvullende voordelen ten opzichte van de beide andere scenario’s. 

 Effectief ruimtegebruik. De bezetting van de kerklocatie centrum wordt ‘vanuit eigen kring’ sterk ver-

beterd. 

 Het kerkelijk bureau zal in dit scenario ook verhuizen naar de kerklocatie in het centrum. Ook dat 

draagt positief bij aan de bezetting van de kerklocatie in het centrum met ‘eigen’ functies. 

 Het beperken van de beheerlast tot één kerklocatie van de PG HH in centrum betekent een aanmer-

kelijke verlichting van deze taak die immers door vrijwilligers wordt uitgevoerd.  

 Van verkoop (of eventueel: verhuur) van de kerkelijke gebouwen in Heemse kan een goede op-

brengst worden verwacht welke ‘vrij’ kan worden ingezet voor de ambities van de PG HH voor de 

toekomst.  

 Het is naar verwachting lastig om – bij behoud van de Hessenwegkerk De Esch – een goede ‘bre-

dere’ exploitatie door verhuur aan derden tot stand te brengen. De ligging van het gebouw leent z ich 

daar eigenlijk niet goed voor, de marktkansen in Heemse lijken beperkt en ook de typische uitstraling 

van een kerkgebouw kan een drempel zijn. De Hessenwegkerk blijft naar verwachting een gebouw 

waar ‘geld bij zal moeten’. 

 De Hessenwegkerk/De Esch is toe aan een algehele ‘opfrisbeurt’ die toch ook een behoorlijke inves-

tering zal vragen. Ook de kerklocatie (met name: kerkzaal) in centrum vraagt investeringen met het 

oog op ´breder´ en multifunctioneel gebruik. In geval van verkoop van de kerklocaties in Heemse 

blijven investeringen voor de PG HH beperkt tot één kerklocatie (in centrum). 

 

Dit zijn belangrijke voordelen en wij bevelen dan ook van harte aan om scenario 3 serieus in overweging 

te nemen bij de verdere vormgeving van de wijkgemeente in Heemse en de daarvoor in te richten 

kerkelijke infrastructuur. 

 

Binnen dit scenario 3 is overigens een variant denkbaar waarbij gebouw Aerninckhoff (in eigendom) in 

gebruik blijft als ‘pleisterplaats’ voor de wijkgemeente in de wijk zelf. Dit gebouw biedt op zich geschikte 

faciliteiten voor wat minder grootschalige ontmoetingen, vieringen en overige activiteiten. Tevens kan 

hiermee tegemoet worden gekomen aan het ontbreken van een foyer ruimte bij incidentele ‘bijzondere’ 

vieringen in de WoL kerk. De Oude Kosterij blijft wel in aanmerking komen voor verkoop of (bij voorkeur) 

voltijdse verhuur aan derden als – bijvoorbeeld – boerderijwoning.   
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7 AFSLUITENDE OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

Met het voorgaande menen wij u in alle zorgvuldigheid de relevante scenario’s voor de toekomstige 

kerkelijke infrastructuur van de PG HH te hebben aangereikt. Daarbij zijn de overwegingen genoemd die 

door ons relevant worden geacht voor de uiteindelijke keuze en is hieromtrent advies uitgebracht. Het is 

nu uiteraard aan de kerkgemeente zelf om, op basis van dit advies en binnen de kaders van kerkorde en 

plaatselijke regeling, de definitieve besluitvorming ter hand te nemen. 

 

Met het oog op deze besluitvorming achten wij het van belang nog de volgende aandachtspunten en 

aanbevelingen mee te geven. 

 

 Tijdens ons onderzoek is melding gedaan van gevelzettingen in de noordgevel van de Höftekerk. 

Mogelijk is de oorzaak hiervan gelegen in de fundering. Wij kunnen zelf de ernst van dit bouwkun-

dige eventuele gebrek niet inschatten en bevelen aan hieromtrent nader deskundig onderzoek uit te 

laten voeren om zicht te krijgen op de mogelijkheden en kosten van herstel. Het is raadzaam om de 

bevindingen bij een definitief besluit ten aanzien van het al dan niet behouden van de Höftekerk als 

kerklocatie voor de PG HH te betrekken. 

 Een onderzoek – in samenspraak met andere kerkgemeenscheppen en wellicht andere maatschappe-

lijke organisaties in Hardenberg en Heemse – naar de mogelijkheden en consequenties om kerkge-

bouwen en eventueel ander maatschappelijk vastgoed gezamenlijk professioneel en ‘op enige af-

stand’ te laten beheren wordt van harte aanbevolen. Voor de PG HH kan een dergelijk model tot po-

sitief gevolg hebben dat zij in grote mate wordt ontlast van de zorg voor eigen vastgoed en de (be-

stuurlijke) aandacht vooral kan worden gericht op de kern van haar rol als kerkgemeente. Zie in dit 

verband ook de beschouwing in hoofdstuk 4. 

 De wijkgemeente Radewijk, c.q. kerkgebouw De Opgang, is in dit rapport buiten beschouwing geble-

ven om redenen die o.a. in hoofdstuk 1 en 2 zijn vermeld. Voor wat betreft de toekomst van deze 

wijkgemeente geldt echter de verwachting dat op enig moment toch de vraag zal opdoemen of de 

schaalgrootte nog voldoende is om binnen de context van de PG HH  als ‘zelfstandige’ wijkgemeente 

te kunnen voortbestaan. Het is dan tevens de vraag wat met het kerkgebouw De Opgang kan ge-

beuren dat op dit moment aan de PG HH toebehoort. Het is aan te bevelen om tijdig op deze ont-

wikkeling te anticiperen en De Opgang in ieder geval ook ‘mee te nemen’ in het onderzoek dat hier-

voor is vermeld.  

 In ons rapport, c.q. bij de aangereikte scenario’s, zijn de eventuele consequenties ten aanzien van de 

personele formatie van kosters/beheerders bewust buiten beschouwing gebleven. Zie in dit verband 

ook de beschouwing in hoofdstuk 4 waarin wordt gesteld dat deze consequenties niet bepalend zijn 

voor een scenariokeuze, maar hiervan een afgeleide vormen. Met het oog op de aanstaande besluit-

vorming wordt dan ook aanbevolen eerst een keuze te bepalen ten aanzien van het best passende 

scenario voor de kerkelijke infrastructuur en het gebruik van te behouden kerkelijke gebouwen. Ver-

volgens kan de hiervoor benodigde formatie aan kosters / beheerders worden bepaald. In geval van 

‘overcapaciteit’ is het aan de PG HH om als zorgvuldig werkgever te bepalen hoe hiermee wordt om-

gegaan. 

 De kerkgebouwen Hessenwegkerk/De Esch en nevengebouw De Schakel dateren uit een periode 

waarin asbest in de bouw kan zijn verwerkt. Het is ons niet bekend of door ons onderzocht of dit bij 
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deze gebouwen ook aan de orde is. Het is raadzaam een onderzoek uit te laten voeren en de uit-

komst mee te wegen in de nadere besluitvorming. 

 Voor een ‘breder’ gebruik van kerkelijke gebouwen (bij verkoop of verhuur) zal doorgaans aanpassing 

/verruiming van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn. Aangenomen is dat de gemeente Harden-

berg hieraan zal willen meewerken. Maar dit is nog niet geverifieerd. Aanbevolen wordt deze mede-

werking aan de gemeente te vragen nadat, mede op grond van dit rapport, een principe besluit is ge-

nomen. 
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