
                                                                                                             

 
 
PKN/Protestantse gemeente De Lier i.w. 
 

Verslag van de gemeentebijeenkomst d.d. 1 september 2021, 19.30 uur, gehouden in de 
Vredekerk. 
 
Aanwezig: ± 55 personen 
Voorzitter:  Ds. G. van Velzen 
Verslaglegging:  Elly van den Berg 
Bijlage bij dit verslag:  PowerPoint Adviesgroep Interieur 
 
1. Opening 
Ds. Gerard van Velzen opent met een hartelijk welkom aan allen. Tijdens deze bijeenkomst 
zullen de plannen voor het aanpassen van de interieurs van de beide kerken worden 
gepresenteerd. Vanmiddag was er ook een bijeenkomst die in een goede sfeer is verlopen. Ds. 
Van Velzen leest een gedeelte uit Ezra 3, waarin de emoties van het volk beschreven worden bij 
het leggen van de fundamenten van de tempel. Heel toepasselijk voor onze situatie, waarbij 
ongetwijfeld ook emoties naar voren zullen komen. Via de beamer wordt een luisterlied 
geprojecteerd, nr. 975 uit het Liedboek, gezongen door Charly Luske. 
Ds. Van Velzen gaat voor in gebed, waarna hij het woord geeft aan Jan den Hoed, die via een 
PowerPoint presentatie de plannen van de aanpassing van de interieurs van de beide kerken 
toelicht. Het uitgangspunt van deze presentatie is een bijna unaniem genomen besluit van de 
kerkenraad inzake deze plannen. Vanaf december staan de plannen online. Er zijn al heel wat 
reacties binnengekomen.  
In juni heeft de kerkenraad een voorkeur uitgesproken voor optie 4. Echter, er was ook de wens 
om een extra aanpassing in de Vredekerk toe te passen, wat optie 4+ genoemd wordt.  
Alle beelden van de presentatie worden door Jan uitgebreid van een toelichting voorzien. Ook de  
motivatie achter de diverse aanpassingen wordt duidelijk besproken. Alle plannen zijn nog niet 
definitief, er zijn nog onderzoeken gaande voor wat betreft o.a. het geluid. 
 
Na de presentatie van de aanpassingen van het interieur van de Domkerk is er gelegenheid tot 
het stellen van vragen. Jan geeft op elke vraag een reactie. 
 

1. Pauline Knoll: Is 1 koffie-uitgiftepunt voldoende?  
Antwoord: Zo nodig zal er een extra koffiehoek gecreëerd worden. 

2. Pauline Knoll: Waar is mindervalidentoilet gepland?  
Antwoord: Bij de koffiehoek, de riolering ligt hier vlakbij. 

3. Maarten v.d. Schee: De plaats van de koffiehoek is niet praktisch, beter om deze in de 
stilteruimte te situeren.  
Antwoord: De nu gekozen plaats is de beste gezien vanuit de structuur van het gebouw. 

4. Jaap Buitelaar: Staan alle stoelen zo verdeeld dat men geen last heeft van de pilaren?  
Antwoord: Er is rekening gehouden met de zichtlijnen. De mogelijkheid van een extra 
scherm behoort eveneens tot de mogelijkheden.  



5. Otwin van Geest: Is er in de dagen voor een uitvaart ruimte voor het plaatsen van de kist? 
Mogelijk in het koor?  
Antwoord: Dit kan helaas niet. Er is geen plaats voor een rouwkamer in de Domkerk. Er is 
overleg geweest met een begrafenisonderneming. Wanneer men geen gebruik van de 
aula wil maken kan de kist in de Vredekerk in een aparte kamer geplaatst worden. Voor de 
rouwdienst kan de kist naar de Domkerk gebracht worden. 

6. Elly de Nijs: Blijft de in-/uitgang in het koor?  
Antwoord: Ja, deze blijft. Volgens de regels van de brandweer moet deze deur blijven, 
tevens als nooduitgang. Ook bij muziekuitvoeringen kan groter materiaal door deze deur 
de kerk binnengebracht worden.  

7. Jan den Hoed: Er is gesproken over de mogelijkheid van het aansteken van een kaarsje. 
Helaas is dit niet mogelijk. De kerk moet dan afgesloten kunnen worden door bijv. een 
glazen wand, wat hoge kosten met zich meebrengt.  

8. Pete de Bruijn: Wat is het probleem van een open kerkdeur de hele week?  
Antwoord: Het toezicht is de moeilijkheid, er staan veel kostbare spullen. 

9. Ds. Geke de Haan: Houdt de preekstoel zijn functie?  
Antwoord: De pastores wensen de preekstoel te behouden, maar zij willen liever 
‘beneden’ preken, er is dan meer contact met de aanwezigen. 

 
Hierna bespreekt Jan den Hoed met behulp van de PowerPoint de aanpassing van het interieur 
van de Vredekerk. Welke punten scoren goed en waar moeten de wijzigingen worden 
aangebracht? Het geluid is een belangrijk punt en het onderzoek hierin wordt toegelicht. 
 
Vragen met antwoorden door Jan: 

10. Jan van Geest: Jaren geleden was er een probleem met de aanwezigheid van asbest. De 
verwarmingsbuizen boven de vloer gaan weg. Wat wordt gedaan met het asbest? 
Antwoord: Het asbest is jaren geleden al gesaneerd door asbestzorg, alles is volgens de 
regels afgevoerd. Wij hebben dit nagekeken in het archief. 

11. Jaap Buitelaar: Blijft de galerij zoals hij is of wordt deze afgeschermd?  
Antwoord: De galerij blijft ongewijzigd. Alleen door het verplaatsen van de regietafel naar 
beneden zal er een en ander aangepast worden. 

12. Peter Keijzer: Wordt de kleurstelling zoals op de PowerPoint?  
Antwoord: De kleurstelling van de plaatjes is computergestuurd en niet zoals het wordt, 
hierover wordt nog nagedacht. De huidige kleuren blijven. 

13. Peter Keijzer: Is de diepte van het podium niet erg groot, erg lang? Zo kunnen er maar 
weinig stoelen rondom staan.  
Antwoord: Er kunnen nu 150 stoelen staan. Liturgisch midden moet midden blijven. Zo zit 
men rondom de voorganger. 

14. Peter Keijzer: Wat is de termijn waarin de verbouwingen zullen worden uitgevoerd? 
Antwoord: Daar de techniek in de Domkerk bijna gereed is zal deze kerk eerst worden 
aangepakt. In de Vredekerk zal volgende maand de techniek worden aangepast. De 
verbouwing van de Domkerk zal in de winter/voorjaar worden uitgevoerd. Na oplevering 
zal de Vredekerk in de zomer worden aangepakt. 

15. Pauline Knoll: Kijken de mensen niet naar de rug van de voorganger?  
Antwoord: De positie van de voorganger is achter de liturgische tafel. De vieringen zullen 
anders worden, de gemeente heeft behoefte aan een andere manier van in de kerk zitten. 
De hoeveelheid mensen is mede bepalend. 

16. Niek Luyendijk: De voorganger staat achter dat ‘groene ding’ op het plaatje? Als Pim van 
Dijk er niet is, dan kan dat ding toch gewoon verplaatst? (Humor was er ook). 
 

Hierna is er pauze, waarin koffie of water geschonken wordt, waarvoor de koster hartelijk dank 
wordt gezegd.  
 



Na de pauze bespreekt Frans v.d. Bos de financiën en licht de cijfers toe. De vermogens van de 
beide kerken zijn bijna gelijk, er is weinig verschil. Frans benadrukt dat dit geen fusie is van 
bedrijven met aandelen, maar een fusie van 2 geloofsgemeenschappen. Gelijkwaardigheid is in 
het gehele proces heel belangrijk.  
De bedragen van de Vredekerk zijn recent aangepast. In de cijfers is rekening gehouden met 
vrijwilligerswerk. De gordijnen zullen misschien niet nodig zijn. 
 
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen waarop Frans antwoord geeft: 

17. Jur Meijer: Hoe wordt omgegaan met energietransitie, is hier iets voor opgenomen?  
Antwoord: We kijken eerst hoe andere kerken hiermee omgaan. Zonne-energie is wellicht 
een mogelijkheid. Een kostenpost is hiervoor niet opgenomen. Tussen nu en 10 jaar 
moeten we ons hier wel op voorbereiden. 

18. Peter Keijzer: Wat voor schermen komen er, project- of ledschermen?  
Aad v.d. Hoeven antwoordt: een display van 2.30 m1 is te zwaar en te duur. Via een 
projector, via laser, zoals momenteel, maar dan op een groot scherm voldoet. 

19. Jaap Buitelaar: De prijzen stijgen, het is niet te voorspellen wat alles gaat kosten. Is 10 
jaar een besluit? 
Antwoord: De opdracht is geheel toegelicht. Alle opmerkingen en vragen zijn en worden 
genotuleerd. De beide kerkenraden nemen afzonderlijk een besluit over hun verbouwing. 

20. Via de telefoon van Koos de Rijke heeft Frans Voskamp een vraag: In de notitie wordt de 
opdracht toegelicht. Daarna komen de opties. Betekent dat uitgangspunten van de notitie 
al besloten zijn? Een voorbeeld: is de uitspraak dat beide kerkgebouwen tenminste 10 jaar 
in functie blijven een besluit? 
Antwoord: Dit besluit is nog niet genomen. 

21. Frans Voskamp: We kiezen straks voor een optie. Daaraan zitten kosten vast. Maar wat 
hebben alle voorbereidende activiteiten gekost? 
Antwoord: Onderzoeks- en advieskosten moeten betaald worden. Voor het nemen van 
besluiten worden alle opmerkingen meegewogen. De procedure is als volgt: beide 
kerkenraden nemen na het horen van de gemeente een beslissing over hun eigen 
gebouwen. 

22. Jan den Hoed heeft op de genoemde 10 jaar de volgende aanvulling: de adviesgroep 
heeft in 2019 de opdracht ontvangen en heeft een tussen- en een eindrapportage 
gemaakt. In 2018 heeft de Vredekerk reeds onderzoek gedaan naar diverse 
mogelijkheden, waarna de werkgroep is begonnen met het onderzoeks- en rekenwerk. De 
termijn van 10 jaar is niet in beton gegoten. In principe gaat deze termijn in na de fusie. 
 

Frans v.d. Bos licht de financiering van totaal € 380.000,-- toe. Een bedrag van  
€ 300.000,-- kan vanuit de voorziening in de meerjarenbegroting betaald worden. Blijft over te 
financieren € 80.000,--, dit is mogelijk uit de liquide middelen. Een voorstel is om een Fonds 
“Kerkgebouwen van de nieuwe tijd” in te stellen.  
 
De meerjarenbegroting is bij het samenstellen door onze boekhoudster vergeleken met de 
landelijke begrotingen en komt er dan niet gek uit.  
 
Vragen met antwoorden van Frans v.d. Bos: 
23. Pauline Knoll: Zijn beide kerken nodig?  

Antwoord: Dit is nu nog niet te zeggen. De kerkenraad gaat dit bespreken en besluiten. Er 
zijn meerdere opties. 

24. Jur Meijer: Dit is een schitterende presentatie voor 10 jaar, best kort, we verliezen elke 10 
jaar een behoorlijk aantal leden. Ik heb moeite met 2 kerken en ga liever samen op weg 
met 1 kerk.  
Antwoord: Wij zijn geen onderneming, het is belangrijk om rekening te houden met 
gevoelens. 



25. Ds. Geke de Haan: Misschien heb je wel gelijk in het verder gaan met 1 kerk en passen 
we wel in 1 gebouw. Er is echter meer dan alleen de zondag. Voor andere activiteiten is 
de Vredekerk meer geschikt. We moeten verder kijken. Daar is best wel wat geld voor 
over. De Lier kan niet zonder de Domkerk en niet zonder de Vredekerk. 

26. Jur Meijer: Ja hoor. 
Antwoord: Alles moet bespreekbaar zijn. 

27. Cor v.d. Mark: Hartelijk dank voor alle openhartige, duidelijke presentaties. Nietsdoen is 
geen optie. De kerk is meer dan stenen. Denk na over het investeren in de spirituele kerk. 

28. Jur Meijer: Is de komende bazaar ook van beide kerken?  
Antwoord: Nee, we gaan per 01-01-2022 samen, dus de bazaar is niet gezamenlijk. 
 

Frans deelt mee dat er nog steeds alle gelegenheid is om te reageren. 
 
Ds. Van Velzen besluit de avond met een hartelijk dankwoord aan allen, de gemeente wordt 
gehoord, ook volgende week nog. De kerkenraad neemt daarna een besluit. Hij vermoedt dat 
menig PKN-gemeente met ons zou willen ruilen voor wat betreft de goede financiële situatie. 
 
Kerkelijk werker Gertjan Pellikaan sluit de avond met de opmerking dat hij enorme waardering 
heeft voor alle inbreng, waarvoor applaus volgt. Hij leest Lied 280 met een kleine aanpassing 
en gaat voor in gebed. 
 
Ds. Van Velzen: Dank aan beam- en streamteam en voor u allen: welthuis! 
 
 
± 22.00 uur einde van de bijeenkomst. 
 
 
 

 


