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Veel mensen zijn verknocht aan onze Martinuskerk, u vast ook. Een eeuwenoude kerk waar 

vele generaties gelovigen bij elkaar kwamen. Een kerk die in al die eeuwen ook veel 

veranderingen ondergaan heeft. Een kerk waar we nog vele generaties lang naar toe hopen 

te kunnen gaan. Als kerkenraad willen we graag de kerk klaarmaken voor de toekomst. Hoe 

kunnen we in de toekomst gemeente zijn met elkaar? Welke gebouwen passen daarbij? 

Welke gebouwen passen bij de financiën van onze geloofsgemeenschap? Hoe kunnen we 

kosten besparen en inkomsten laten stijgen? Welke gebouwen en financiële situatie geven 

we door aan de volgende generaties? 

Vertrouwd en nieuw 

Best spannend, want wat is ‘klaar voor de toekomst’? Kunnen we loslaten wat ons misschien 

vertrouwd en dierbaar is? Kunnen we weer vertrouwd raken met wat er anders wordt? In de 

gemeentevergadering van 3 juli presenteerde Elma Busz als voorzitter van het college van 

kerkrentmeesters en lid van de projectgroep multifunctionele Martinuskerk de plannen rond 

Martinuskerk en Eekschuur. Er kwamen veel vragen en opmerkingen. Een wat ouder 

gemeentelid merkte op dat hij niet over zijn graf heen wil beslissen. Een van de jongere 

gemeenteleden haakte hierop in: zij vindt het een duurzaam plan en een goed plan omdat 

het toekomstgericht is.   

Eekschuur 

Uitgangspunt voor alle plannen is: zorgen voor gezonde financiën, niet bezuinigen op 

pastoraat, besparen op de structurele kosten van de gebouwen. Dit leidt tot het plan om de 

Eekschuur te verkopen. Dit is eerder op een gemeentevergadering in 2021 en in KerkZIN 

genoemd. Het gebouw zou grondig gerenoveerd moeten worden en kost structureel veel 

geld en vrijwilligers. Een deel van de activiteiten zou in de Martinuskerk plaats kunnen 

vinden en een deel in bijvoorbeeld ’t Nut. Het college van kerkrentmeesters heeft een 

makelaar in de hand genomen voor een waardebepaling van de Eekschuur. Het college 

hoopt in het najaar meer te kunnen vertellen.  

Martinuskerk: kern is de liturgie en de geloofsgemeenschap 

Wat zijn belangrijke punten voor de ontwikkeling naar een multifunctionele Martinuskerk? 

• Voorop staat dat het een kerk is en de uitstraling van een kerk, van liturgie, behoudt. 

De activiteiten van de eigen gemeente zijn de kern.  

• Ontmoeting rondom de dienst wordt steeds belangrijker. 

• We willen ‘kerk in het dorp zijn’, met een open en gastvrije uitstraling. 

• Verhuur van de kerk geeft meer inkomsten. 

• Een goede akoestiek is essentieel. 

Uitgewerkte ideeën voor Martinuskerk 

 



• Geen uitbouw. Dit is vanwege allerlei regelingen en consequenties (planologisch, 

archeologisch, financieel) niet haalbaar. 

• Wel een ruimte voor kleinere activiteiten. De kerkrentmeesters voeren gesprekken 

met ’t Nut om daar grotere activiteiten te kunnen houden. 

• Losse stoelen zodat verschillende opstellingen mogelijk zijn, voor de eigen vieringen 

en voor de verhuur. De brandveiligheid vereist stoelen die je aan elkaar vast kunt 

maken. De gemeenteleden in de gemeentevergadering benadrukken dat de stoelen 

moeten passen bij de warme sfeer van de kerk. Gelukkig is er veel mogelijk qua kleur, 

uitstraling en materiaal. Aan beide lange zijmuren van de kerk kan een aantal van de 

huidige banken een plek krijgen. 

• Ruimte voor ontmoeting en koffie drinken in de kerkzaal na de viering 

• Keuken 

• Ruimte voor overleg en kleine activiteiten waar nu de consistorie is 

• Stiltecentrum komt terug op een andere plek 

• Toiletten, ook invalidetoilet 

• Audiovisuele middelen verbeteren 

• Preekstoel: tijdens de gemeentevergadering lopen de meningen uiteen of de 

preekstoel behouden moet blijven of niet. Hij kan verplaatst worden naar de zijmuur 

zodat hij behouden blijft. 

Proces en procedures 

De werkgroep Toekomst heeft eind 2020 een advies gegeven over een gezonde financiële 

situatie. Onderdeel daarvan was het multifunctioneel maken van de Martinuskerk. Geschikt 

voor de eigen gemeente (vieringen op zondag en activiteiten doordeweeks) en voor verhuur. 

De projectgroep multifunctionele Martinuskerk is daarmee aan de slag gegaan. Zij hebben 

architectenbureau Stiel in de hand genomen, dat ervaring heeft met (religieus) erfgoed. De 

Martinuskerk is een rijksmonument. Voor een dergelijke aanpassing is overleg nodig met 

Monumentenzorg. Verkoop van een gebouw is kerkordelijk een besluit van de kerkenraad, 

die alvorens te besluiten zijn oor eerst bij de gemeente te luisteren moet leggen. 

Meer info? 

Wilt u de presentatie en het verslag van de gemeentevergadering van 3 juli ontvangen? 

Neemt u dan contact op met de scriba Marianne Mak, secretariaat@pknwarnsveld.nl, 0597 

848590. 
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