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Praat mee over het nieuwe kerkelijk centrum op 14 juli!
 Zoals beloofd in het vorige nummer van Hervormd Heerde, gaan we in deze editie in op het voorlopigontwerp van het nieuwe kerkelijk centrum, zoals dat is opgesteld door Van Hoogevest Architecten. Op   D.V. 14 juli is er een informatieavond in de Johanneskerk gepland, waarvoor u zich kunt aanmelden. Opdeze avond, die via YouTube wordt uitgezonden, neemt de architect u mee in de plannen. Er moeten nogbehoorlijk wat procedures worden doorlopen, de gemeente moet er nog over besluiten en we staan echtnog aan het begin. De hierna opgenomen tekst is een verkorte uitleg van de architect. Voor meer infor-matie nodigen we u van harte uit op de informatieavond. Datum en tijd:  D.V. 14 juli 2020, 19:30 uur, inloop vanav 19.00 uurLocatie:            Johanneskerk Heerde (maximaal 105 mensen)Let op:             aanmelden verplicht via hervormdheerde.nl of 038-4470194 vóór 10 juli                       máár ook compleet te volgen via Youtube-livestream Commissie NKC: Albert Draaijer, Wiljan Bruggeman, Jack Augustinus, Eline van Lohuizen, Dick Strijbosen Erik Mekelenkampnkc@hervormdheerde.nl 

Een nieuw kerkelijk centrumvoor de Hervormde Gemeente
 Kerk in het hart van HeerdeGezien de vele aanpassingen die de Johanneskerkin de loop der jaren heeft ondergaan, is het nietvreemd dat de Hervormde Gemeente Heerde zichberaadt op het aanpassen van het kerkgebouw.Aanleiding is nu de wens om een nieuw kerkelijkcentrum te maken, verbonden met de kerk, waarbijde kerk op meerdere manieren te gebruiken is. Dezewens komt vooral voort uit de beperkingen dieworden ervaren bij een kerkelijk centrum op afstandvan de kerk, het beheer ervan door vrijwilligers, ende exploitatiekosten van het geheel. De Hervormde Gemeente Heerde zoekt hiermee devitale functie van de kerk te behouden voor detoekomst. Primair als thuis voor de kerkelijke ge-meente. En tegelijkertijd ook vanuit de overtuiging“om midden in het dorpsleven te blijven staan eneen levende getuige te zijn van de blijde boodschapvan het Evangelie”. 

Verbonden met de kerk én het dorpHet ontwerp grijpt terug op het beeld van de kerkals plek van samenkomst voor de kerkelijke ge-meente, maar het had ook een brede maatschap-pelijke functie. Deze gedachte past bij de wens vande Hervormde Gemeente Heerde om enerzijdskerkelijk en anderzijds maatschappelijk aanwezigte zijn in het dorp. Het nieuwe kerkelijk centrumkan het overdekte plein worden waar kerk en dorpelkaar ontmoeten. Het kerkelijk centrum is verbon-den met de kerk, en maakt tegelijkertijd verbindingmet het dorp. LocatiestudieIn de uitvraag voor de architectenselectie is uitge-gaan van de locatie ten noorden van de kerk, terplaatse van de voormalige kosterswoning (optie1).Andere locaties die ook zijn onderzocht (ook in hetverleden), liggen ten zuiden van de kerk (optie 2). Optie 1Het kerkelijk centrum op deze locatie geeft eengezicht aan het gemeenteleven dat zich in de kerk
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afspeelt, en vormt een hechte connectie met hetdorp. Er ontstaat een duidelijk gezicht, zowel aande Dorpsstraat als aan de Bonenburgerlaan. Het kanhet overdekte ‘plein van ontmoeting’ vormen. Beidekanten krijgen een duidelijke en gastvrije entree.Het biedt ook de mogelijkheid om een open enwelkome ontvangstruimte te creëeren naast de vrijgesloten kerkgevel. Een directe connectie met dekerkzaal zorgt bovendien voor meer gebruiksgemakqua voorzieningen voor de kerkzaal en het koffie-drinken na de dienst, de ontmoeting tussen mensenwordt hierdoor gestimuleerd. De voormalige kos-terswoning is weliswaar karakteristiek, maar ookverouderd en onderhoudsgevoelig. Nieuwbouw opdeze locatie past goed binnen de doelstellingen vande Centrumvisie van de gemeente Heerde. Door detoekomstige passage kunnen aan elke zijde gevel-openingen ontworpen worden. Optie 2Nieuwbouw tegen de zuidelijke gevel van de kerkzorgt ook voor een gemakkelijke combinatie met dekerkzaal, maar dit heeft ten opzicht van optie 1 eengroot nadeel: het gemeenteleven staat mindercentraal in het dorpshart. Verder zijn er mindermogelijkheden voor daglichttoetreding door de in-passing tussen kerk en omliggende bebouwing. Bijde nieuwbouw op het 'kerstbomenveldje' wordt dezichtbaarheid in de maatschappij nog wat mindersterk. Zeker met het oog op eventuele laagdrem-pelige activiteiten voor dorpsbewoners in de toe-komst is het wenselijk dat het kerkellijk centrumeen goede zichtbaarheid kent. Bovendien betekentnieuwbouw los van de kerkzaal dat er de verbindingtussen kerkzaal en kerkelijk centrum minder directis. Tenslotte zou nieuwbouw op locatie 2 én verwij-deren van de kosterswoning weliswaar opleverendat de kerk vrij in de ruimte staat en dat de plinthiervan ook goed te zien is, maar stedenbouwkun-dig resulteert dit in een onprettige, ongedefinieerderuimte. 

Al met al is optie 1 de beste keus, de uitstraling eninpassing van het nieuw kerkelijk centrum komt hierhet beste tot zijn recht. RijksmonumentDe Johanneskerk als geheel is een Rijksmonument.Dit betekent dat we zorgvuldig omgaan met decombinatie tussen nieuwbouw en kerk. Om deontmoetingsruimte goed te kunnen koppelen metde kerkzaal, is ervoor gekozen om de aansluitingaan de kopzijde van het dwarsschip te maken. Hieris een goede aansluiting op het monument mogelijk.Twee ingrepen in de zijgevel zorgen voor brededeuren waarmee de kerkzaal toegankelijk is vanuitde ontmoetingsruimte. Verdwijnen kosterswoningHet is voor de Hervormde Gemeente Heerde vanbelang om een nieuw, efficiënt en multifunctioneelte gebruiken kerkelijk centrum te ontwikkelen dattegelijkertijd open en gastvrij is naar de dorpsge-meenschap. Vanuit stedenbouw, monumentenzorgen het toekomstig gebruik zijn daartoe vele rand-voorwaardes gesteld die conflicteren met het be-houd van de kosterswoning. Om voldoende ontwik-kelings- en gebruiksmogelijkheden te kunnen bie-den heeft de nieuwbouw ruimte nodig. De conclusieis dat een kerkelijk centrum alleen goed en duur-zaam te realiseren is wanneer de kosterswoningwordt verwijderd van deze plek. 

Plein van ontmoetingHet kerkelijk centrum is een nieuw zelfstandig ge-bouw dat via een ontmoetingsruimte verbonden ismet de kerk. Men komt binnen in de ontmoetings-ruimte die als overdekt plein fungeert. Hier isruimte voor ontmoeting op zondag voor en na dedienst, maar ook doordeweeks kunnen de deurenopen. De ontmoetingsruimte is via een panelenwandte schakelen aan een grote (gemeente)zaal en ookvia nieuwe deuren verbonden met de kerkzaal.Centraal in deze ontmoetingsruimte zijn de voorzie-ningen opgenomen zoals toiletten, keuken, garde-robe en berging. Door ruimtes slim te schakelen iser multifunctioneel gebruik mogelijk, waardoor ereen compact en efficiënt gebouw ontstaat. 
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In totaal zijn er naast de ontmoetingsruimte, zesafsluitbare zaalruimtes gemaakt: Drie ruimtesboven, de andere gelijkvloers op de begane grond.Vier kleinere ruimtes kunnen samen ook als tweegrotere zalen gebruikt worden. De grote zaal ishoger uitgevoerd dan de kleinere zalen zodat er eenprettige ruimte ontstaat, ook als deze intensiefwordt gebruikt voor (extra) ontmoeting. Het dakzelf kan voorzien worden van sedum als vegetatie-dak, ten gunste van een prettig binnenklimaat. ArchitectuurHet nieuwe kerkelijk centrum heeft een eigentijdseverschijning gekregen in het straatbeeld. Tegelij-kertijd zoekt het gebouw in materialisering, maaten kleur aansluiting bij de bakstenen gevels enverschijningsvorm van het oude kerkgebouw. Deverfijnde detaillering van het metselwerk kan gezienworden als een eigentijdse vertaling van de Amster-damse Schoolarchitectuur van de kerk. Door gebruikvan grote glaspuien is de verbinding met de monu-

mentale kerk helder en transparant gemaakt. Doorhet gebruik in het interieur van natuurlijke materi-alen, zoals bijvoorbeeld hout, heeft de nieuwbouween gastvrij uiterlijk, dat ook ‘s avonds naar buitentoe zichtbaar is. Nieuw en oud vormen samen eenensemble, de nieuwbouw vormt de verbindendeschakel tussen kerk en dorp en ‘zegt’ "Welkom inde kerk!" De gevel van het kerkelijk centrum zorgt voor eenstevige pleinwand van het Dorpsplein, maar maakttegelijkertijd een goed zicht op de Johanneskerkmogelijk. Het stenige gebouw word doormiddel vaneen transparant tussenlid met de kerk verbonden,zodat het monument zo min mogelijk aangeraaktwordt. De dichte delen in zandkleurige baksteenzorgen voor een warme en rustige uitstraling -waarbij de gedetailleerde architectuur van de kerkgoed tot zijn recht komt. De open delen bevindenzich op strategische plekken om het gebouw eenwelkome uitstraling te geven. Langs de Bonenbur-
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Vervangende ruimte
 In deze bijzondere afgelopen maanden kon toch ookWelgelegen nog worden ontruimd. Per 16 juni zijnde sleutels overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Het afgelopen half jaar is in kaart gebracht welkeruimtes wij nodig hebben om het kerkenwerk telaten draaien. Er zijn meerdere gesprekken geweestmet de Ontmoetingskerk om te kijken of wij eendeel van ons kerkenwerk hier onder kunnen bren-gen. Ons jeugdwerk heeft via TOF al een samen-werking met de Ontmoetingskerk.   Daarnaast hebben wij als hervormde gemeente devolgende ruimtes beschikbaar:- Het koor van de kerk- Het koetshuis- Het Kerkelijk bureau- Een tijdelijke, nog te plaatsen unit van 6x9 meter Op korte termijn zal het koor van de kerk wordenaangepast, u heeft al kunnen zien wat hier te ge-beuren staat. Aangezien het koor ook tot een mo-nument behoort, is het wachten op een vergunningvan de gemeente. Voor de tijdelijke unit is de ver-gunning inmiddels verleend, maar deze moet nogdefinitief worden. Wij streven ernaar dat het kooren de tijdelijke unit voor het nieuwe seizoen gereedzijn voor gebruik.Het koor van de kerk zal met name worden gebruiktvoor vergaderingen. De tijdelijke unit is o.a. vooroppasdienst en kindernevendienst. Van de ontmoetingskerk kunnen wij meerdereruimtes huren.- Ontmoetingsruimte met koffiecorner die ook toteen zaal is af te schermen met vouwwanden.- Een jeugdruimte- Een zaal van circa 10x10- Een vergaderzaal Arie Hoetink zal als coördinator de verschillenderuimtes gaan beheren in overleg met de ontmoe-tingskerk. Hij stemt af wie welke ruimte kan gebrui-ken.Heeft u of jij een ruimte nodig, neem dan contactop met Arie Hoetink en hij geeft de mogelijkhedenaan. Zaken als sleutels en koffie ed. worden nognader uitgewerkt. Arie is te bereiken op zijn mobie-le telefoon 06-24954923  of per mail ahoetink52@k-pnmail.nl Kerkrentmeesters

gerlaan vormt de gevel samen met het gotische koorvan de Johanneskerk en de te ontwikkelen nieuw-bouw Van Setten/Van Loenen een nieuwe wand voorde straat en het kerkplein. Door het aanwezigehoogteverschil is een interessante entree met trapen hellingbaan ontworpen. 

De ontmoetingsruimte is vormgegeven als eenoverdekt plein, de verbinding tussen Dorpsplein enBonenburgerlaan. Het heeft een open en transpa-rante uitstraling en een rustige basis van zandkleu-ren en licht hout. Door deze basis springen de kleuren details van de Johanneskerk er mooi uit. Eendaklicht boven de ontmoetingsruimte zorgt samenmet de transparante gevel voor een lichte en openruimte. De verbinding tussen kerkzaal en ontmoe-tingsruimte is bescheiden vormgegeven door tweedubbele deuren. 

De grote zaal is door middel van een panelenwandte koppelen met de rest van de ontmoetingsruimtevoor een multifunctioneel en flexibel gebruik. Aande westzijde bevindt zich een nis met een groot raamdat uitkijkt over het dorpsplein. Het laat zien dat deactiviteiten die in het kerkelijk centrum plaatsvin-den, verbonden zijn met het dorpsleven rond deJohanneskerk. In het vervolg van het proces, het definitief ontwerp,worden alle aspecten van het ontwerp gedetailleer-der uitgewerkt. Op 14 juli kunt u meer beelden zienen zullen we dit plan verder uitleggen. Tekst: Van Hoogevest Architecten

21




