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OPENHEID,
BINNEN EN BUITEN

VRUCHTBARE ONTMOETING GELOVEN
TUSSEN OUD EN NIEUW IS EEN WERKWOORD

Als een cirkel waarin telkens het één het andere in gang zet



2

GELOVEN IS EEN WERKWOORD

Het is een continu proces, op weg zijn, zoeken

Bezield worden en blijven
Mensen verwonderen, nieuwsgierig maken, prikkelen

Samen op weg zijn en blijven zoeken
Leren en motiveren

Vertrouwen

Mozes slaat water uit de rots (Ex. 17, 5-7)
Mozes neemt de oudsten mee en loopt voorop,
Zonder angst en in vertrouwen het ondenkbare,
het onmogelijke doen

Wonderbare broodvermenigvuldiging (Luc. 9, 10-17)
Dankzij gebed ontstaat de veelheid, komt de zegen

Visvangst (Joh. 21, 2-15)
Ondanks moedeloosheid, toch vertrouwen

Emmaüsgangers
Niets meer verwachten, en er komt toch iets

Gebed: ‘Blijf bij ons, Heer’

Het is de daad bij het woord voegen

Actieve betrokkenheid
Niet vrijblijvend; er iets mee doen in jezelf en in de gemeenschap

Emmaüsgangers
Branden van het hart doet mensen in gang schieten



3

OPENHEID, BINNEN EN BUITEN

Dialoog en communicatie

Wederzijds, twee-richting-verkeer
Parochianen ‘kennen’

Authentiek met respect luisteren

Emmaüsgangers
Manieren van communiceren, authentiek luisteren
Wij gaan naar buiten als spraakmakende apostel

Gastvrijheid

In het gebouw zelf
Uitnodigend voor mensen van buiten de parochie

Contactpersonen per wijk

Wonderbare broodvermenigvuldiging (Luc. 9, 10-17)
Als je deelt heb je altijd genoeg; houd je zelfs over. Niet bang zijn om gastvrij te zijn

Emmaüsgangers
Brood breken en delen
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VRUCHTBARE ONTMOETING VAN OUD EN NIEUW

Traditie als ankerpunt en inspiratiebron

Herbronnen/ bezielen en bezield/geïnspireerd worden
Herkenbaarheid en ankerpunt

Eucharistie / liturgie

Emmaüsgangers
Eucharistie is een ankerpunt/herkenbaarheid: brood breken en delen

Veelvormigheid

Alle leeftijdsgroepen
traditioneel, hedendaags en experimenteel

Vele gaven, één Geest (1 Kor. 12, 4-7)
Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest

Ambitie voor ontwikkeling

Dynamiek – (ver)nieuw(end)

Emmaüsgangers
De bijbel vertelt over traditie en het vertrouwde durven achterlaten.
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I. Uitwerking visie naar organisatie

Considerans bij het Programma van eisen organisatie

parochiegemeenschap Sint Maarten
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Inleiding

Voor u liggen de visie van de parochiegemeenschap en het programma van eisen voor de organisatie. De

visie van de parochiegemeenschap is opgebouwd rond drie kernthema’s en wordt gebruikt als ijkpunt en

bron van inspiratie voor activiteiten. Het programma van eisen geeft weer aan welke eisen de organisatie

moet voldoen om vruchtbaar en in continuïteit vorm te kunnen geven aan de visie in de één geworden

parochiegemeenschap.

Deze considerans zoekt aansluiting bij de pijlers die aan de visie ten grondslag liggen en vormt aldus de

overgang van de visie naar het programma van eisen voor de organisatie. De in deze considerans

genoemde actiepunten vormen geen voorschrift, maar geven per pijler een impressie van het gezochte

élan.

Vieren
Vieringen vormen de kern van het kerk-zijn.

De vertrouwde vormen van vieren blijven gehandhaafd, evenals de aandacht voor de sacramenten. Er

wordt naar gestreefd de sacramenten in nieuwe vormen tot uiting te laten komen. Doop, Eerste Heilige

Communie en Vormsel vinden plaats in de gemeenschap. Er wordt plaats geboden aan het gezamenlijk

rozenkransgebed en aan de maandelijks uitstelling van het allerheiligste ter aanbidding.

Daarnaast worden nieuwe vormen van vieren aangeboden, voortgekomen uit het aanbod van Tso’ar of

zelf ontwikkeld. Er wordt gestreefd naar een pluriform aanbod van vieringen waarmee verschillende

groepen worden aangesproken. Moderne communicatiemiddelen worden ingezet zodat geselecteerde

vieringen live te volgen zijn via internet, in geluid en zo mogelijk ook in beeld.

Leren

Herijk en verrijk de bestaande vormen van leren.

Meer focus op het bereiken van jonge doelgroepen is nodig. De pijler Leren moet zodanig ingericht zijn

en inspelen op eigentijdse behoeften dat ook de jongere groepen aan de parochie gebonden worden.

Catechese is traditioneel een belangrijk fundament van de kerk en zal ook een sterk bindend element in

het bouwwerk van de nieuwe parochie kunnen zijn. Zoek naar uitbreiding van deze traditie in vormen

zoals christelijke meditatie en niet-christelijke meditatie.

Daarnaast kan met ondersteuning van Tso’ar verrijking worden gevonden door het in gespreksgroepen

en lezingen bespreken van de zin van (rooms katholieke) dogma’s en het verschaffen van inzicht in

joods-christelijke tradities en kerkgeschiedenis.

Betreedt nieuwe paden en herbezie nut en noodzaak van misdienaars en acolieten in de nieuwe

vieringen. Maak indien daartoe aanleiding bestaat van het momentum gebruik om nieuwe groepen

jongeren aan te trekken om de daad bij het woord te trekken.

Organiseer opleidingen voor leken voor gebedsleiders en uitvaartbegeleiders.

Treedt in contact met andere parochies die op dit gebied mogelijk al verder zijn dan wij. En wees niet te

bescheiden en probeer met de vernieuwingen in onze parochie ook een lichtend voorbeeld te zijn voor

andere parochies in Nederland.
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Dienen

Structureer en geef focus aan het diaconiebeleid.

In het kader van de diaconie worden al zeer veel activiteiten ontwikkeld en door een veelheid van

werkgroepen uitgevoerd. Desalniettemin is de bekendheid hiervan is niet groot genoeg en een (voor de

buitenstaander) herkenbaar beleid lijkt er niet te zijn.

Er is behoefte aan duidelijkheid en transparantie en aan stroomlijning van activiteiten door de drie

voormalige gemeenschappen. Het bestaande diakoniebeleid – voor zover dat al is verwoord – wordt niet

overboord gegooid maar behoeft wel intensivering.

Formuleer een meerjarig diaconaal beleid op de onderscheiden deelgebieden (intra- en interparochieel,

lokaal en internationaal) met focus op concrete doelen en prestaties.

Speciale aandacht wordt geschonken aan de zwakkeren in onze samenleving.

Ontmoeten

Kerkgemeenschap zijn doe je samen. We willen een ‘familie van gelovigen’ zijn. Om dat te bereiken,

moeten er veel gelegenheden zijn om elkaar te ontmoeten. Bij een kopje koffie na de dienst, in een

omgekeerd huisbezoek, bij een bijeenkomst met de vormselgroep ook na het vormsel, enzovoorts.

We willen kerk in Voorburg zijn en mensen ontmoeten die nog geen deel uitmaken van onze

kerkgemeenschap. Om te groeien als gelovige mensen en als gemeenschap willen we ook anderen

ontmoeten die ons op dat pad kunnen inspireren. Toon gastvrijheid door veelvormigheid toe te staan en

door de kerk open te stellen voor deze ontmoetingen. Laat u inspireren door anderen door ruimte ter

beschikking te stellen voor tentoonstellingen en exposities en door lezingen en openbare

vraaggesprekken met geïnspireerde gelovigen, kunstenaars en spraakmakende andersdenkenden.

Professionaliseer de communicatie met en over de parochie. Dit kan door de ontwikkeling van het interne

en externe communicatiebeleid in samenwerking met de andere werkgroepen van de parochie.

Communicatie van bestuur met werkgroepen en parochianen en tussen werkgroepen onderling heeft

daarbij prioriteit.

Aanbod

In de pijler Aanbod treedt de parochie letterlijk en figuurlijk naar buiten. De bereikbaarheid wordt

vergroot, de tuin wordt benut. Ook niet-parochianen worden uitgenodigd, minder gebruikelijke

activiteiten worden in gang gezet.

Vrijwel alle activiteiten in deze pijler steunen op de inzet van vrijwilligers. Het is belangrijk om de

vrijwilligers die er zijn te koesteren en om steeds nieuwe vrijwilligers te blijven werven. Daarnaast is het

noodzakelijk om, waar van toepassing, de vrijwilligers op te leiden en op andere manieren te

‘professionaliseren’. Een centrale coördinator of aanspreekpunt voor alle algemene zaken die vrijwilligers

is in dat verband geen overbodige luxe.

Sacrale plek
‘Ruimte wordt sacraal door wat de aanwezigen ermee doen’, staat in ‘Opdat de ruimte meeviert’, het

werkboek dat het bisdom uitgaf over het (her)inrichten van kerken.
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De nadruk in deze pijler ligt voor een groot deel op het ontwikkelen en verzorgen van ruimten binnen

zowel als buiten. De ontwikkeling van sacrale ruimten in de gemeente krijgt daarbij speciale aandacht.

Ook hier kan Tso’ar ondersteuning bieden.

Kerk en maatschappij
Houdt de parochie in beweging en wees alert op de aansluiting van onze parochie op actuele

ontwikkelingen. Vernieuwing van ambities zal periodiek nodig zijn; beleid zal moeten worden bijgesteld.

Het onderwerp ‘Kerk en maatschappij’ is een (betrekkelijk) nieuwe loot aan de boom. Als op een

“spraakmakend kerkplein” worden ontwikkelingen en gebeurtenissen in de maatschappij gevolgd en van

commentaar voorzien als daar aanleiding toe is. De middelen zijn zien, horen en spreken.

Diverse werkvormen zijn denkbaar:

- het ‘vertalen’ van bijbelverhalen naar ontwikkelingen en gebeurtenissen in de huidige maatschappij.

Deze vertalingen komen beschikbaar voor andere activiteiten in de pijler Kerk en Maatschappij

(discussiebijeenkomsten, artikelen) maar ook voor de activiteiten in de pijlers Vieren, Leren, Ontmoeten

en Aanbod;

- het oproepen van een open discussie met de maatschappij door middel van maatschappijkritische

ingezonden brieven naar aanleiding van ontwikkelingen in maatschappij en kerk;

- het houden van discussiebijeenkomsten.
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Programma van eisen organisatie
parochiegemeenschap Sint Maarten
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Inleiding
De door het bestuur vastgestelde Visie voor de parochiegemeenschap en de activiteiten ingedeeld in de

zeven pijlers die de Visiegroep heeft geformuleerd, vormen de basis voor een programma van eisen voor

de organisatie. De Visiegroep heeft in dat kader opgesteld:

1 de uitgangspunten voor de vorming van nieuwe organisatie (2);

2 enkele algemene eisen waaraan de organisatie moet voldoen (3);

3 de competenties waarover de nieuwe organisatie moet beschikken (4);

4 een lijst met onderling samenhangende werkgroepen die de organisatie tenminste moet

bevatten (5).

Bij dit programma van eisen behoort een considerans waarin de overwegingen van de Visiegroep staan

verwoord bij de vertaling van de Visie naar het programma van eisen.

Het programma van eisen heeft dan ook betrekking op alle lagen van de organisatie: bestuur, pastoraal

team en de werkgroepen.

Uitgangspunten
De samenvoeging van de drie geloofsgemeenschappen tot één nieuwe parochie stelt bijzondere eisen

aan de organisatie van de nieuwe parochiegemeenschap. De volgende uitgangspunten zijn geformuleerd:

1 De door het bestuur vastgestelde visie dient als bron van inspiratie en als ijkpunt voor

activiteiten van de werkgroepen;

2 Géén van de voormalige gemeenschappen heeft een voorkeurspositie;

3 Voor iedere vrijwilliger die wil doorgaan, is er een plek in de nieuwe organisatie;

4 De nieuwe organisatie benut zoveel mogelijk de in de drie gemeenschappen opgebouwde

kennis en vaardigheden;

5 Bestaande werkgroepen op eenzelfde taakgebied worden samengevoegd in één werkgroep

(één liturgische werkgroep; één college van collectanten, één schoonmaakploeg etc);

6 De organisatie heeft respect voor mensen die de samenvoeging een geschikt moment vinden

om te stoppen;

7 In de periode van 1 november 2007 tot 1 april wordt de Sint Maartenparochie tot één

organisatie met één coördinatieteam.

Algemene eisen
Aan de organisatie worden de volgende algemene eisen gesteld:

1 De organisatie draagt zorg voor een spoedige en blijvende eenwording van de drie

gemeenschappen;

2 De organisatie is “zelfdragend” dat wil zeggen, gericht op continuïteit zowel in inhoudelijk

opzicht (vormgeven aan de visie) als in organisatorisch opzicht (bezetting van de

werkgroepen, financiën etc);

3 De communicatielijnen van de organisatie zijn bij voorkeur kort. Gelet op de omvangrijke

lijst met werkgroepen kan echter voor een goede beheersbaarheid aan clustering (en dus

wat langere lijnen) wellicht niet worden ontkomen.
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Competenties
Om de visie met het juiste elan te kunnen uitvoeren en om te kunnen voldoen aan de uitgangspunten en

de hierover genoemde algemene eisen moet de organisatie beschikken over een groot aantal

competenties. Het bestuur bevordert dat de volgende competenties in voldoende mate in de organisatie

zijn vertegenwoordigd en passend bij de taken over de werkgroepen zijn verdeeld:

 Samenbindend leiderschap

De organisatie:

-- brengt samenwerking tussen mensen uit de drie gemeenschappen tot stand en stimuleert

synergie door het stellen van gemeenschappelijke doelen;

-- weet mensen uit de drie gemeenschappen samen te smeden tot één parochiegemeenschap;

-- neutraliseert actief wrijvingen en irritaties binnen en tussen de werkgroepen;

-- deelt informatie met anderen;

-- krijgt mensen zover dat zij zich committeren aan de gestelde doelen.

 Besluitvaardigheid

De organisatie:

-- is energiek en besluitvaardig, stelt beslissingen niet onnodig uit;

-- legt zich vast door het uiten van haar mening;

-- beschikt over durf, elan, overtuigingskracht en zelfvertrouwen.

 Actief luisteren

De organisatie:

-- is omgevingsbewust, geeft ervan blijk geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen in de parochie, de

kerk (Rome) en in de maatschappij (Voorburg);

-- herkent en is gericht op de behoeften van de parochianen;

-- beschikt over goede communicatieve vaardigheden zodat boodschappen tijdig en helder worden

overgebracht aan (andere onderdelen van) de organisatie en de parochie.

 Doelgerichtheid

De organisatie:

-- heeft een toekomstvisie en onderhoudt deze;

-- formuleert deze toekomstvisie periodiek in te bereiken resultaten en ambities.

 Integriteit

De organisatie:

-- is aanspreekbaar op algemeen aanvaarde sociaal ethische normen;

-- komt beloftes en afspraken na;

-- is transparant, houdt geen informatie achter.
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Pijlers en taakgebieden
De volgende taakgebieden worden verdeeld naar de pijlers onderscheiden:

Taakgebieden en pijlers
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1. Pastoraal team x x x x x x x

2. Bestuur x x x x x x x

3. Parochiële AdviesRaad; liturgisch beraad x x

4. Catechese x x

5. Jaarcyclus en bijzondere vieringen x x

6. Specifieke groepen x

7. Jongerenpastoraat x

8. Diaconie x

9. Caritas x

10. Oecumene x x x

11. Missie, ontwikkeling, vrede x

12. Assistentie en ondersteuning x

13. Verzorgers van bloemen, schoonmaak, kaarsen,

onderhoud, techniek, stilteplekken etc.
x x x

14. Keuken, Vrijwilligers, Gastvrouwen en –heren x x x

15. Vervoer x

16. Gebouwencommissie x x x x x x X

17. Kerkhof- en tuincommissie x x

18. Kerkmuziek x

19. Contacten /Communicatie/ Publiciteit x x x x x x

20. Secretariaat x

21. Ontwikkeling, trendwatcher, kerk en samenleving x x x x

22. Tentoonstellingen, Toneelvoorstellingen,

Gespreksbijeenkomsten, Lezingen, Bibliotheek
x x x
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II. Uitwerking visie naar gebouw

considerans bij het Programma van eisen gebouw

parochiegemeenschap Sint Maarten
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Voor u liggen de visie van de parochiegemeenschap en het programma van eisen voor het gebouw. De

visie van de parochiegemeenschap is opgebouwd rond drie kernthema’s en wordt gebruikt als ijkpunt en

bron van inspiratie voor activiteiten. Het programma van eisen geeft in globale technische termen weer

hoeveel ruimten er nodig zijn, welke omvang die moeten hebben en wat hun onderlinge samenhang is.

Deze considerans geeft een impressie van het gezochte élan en vormt de overgang van de visie naar het

programma van eisen voor het gebouw. Het gebouw moet immers de uitvoering van de visie mogelijk

maken en waar mogelijk door indeling, aankleding en uitstraling versterken.

Belangrijkste kenmerken van het gebouw

Deze zijn:

 Het gebouw is open in de betekenis van licht en uitnodigend;

 Het gebouw maakt ontmoeten mogelijk in de zin dat het de dialoog met elkaar en met de

samenleving faciliteert en stimuleert;

 Het gebouw staat in de rooms katholieke traditie én het geeft ruimte aan vernieuwing en dynamiek

door herkenbaar en inspirerend te zijn voor velen;

 Het gebouw maakt een pluriform aanbod van vieringen mogelijk;

 Het gebouw is flexibel en multifunctioneel, het is een activiteitencentrum, bruikbaar voor vele

doeleinden doordat verschillende ruimten naar wens kunnen worden opgedeeld of samengevoegd.

Meer toegespitst op de kernthema’s uit de visie zijn deze kenmerken hierna nader uitgewerkt.

Kernthema: Openheid, binnen en buiten

De voorgevel straalt gastvrijheid uit, maakt nieuwsgierig en nodigt uit om binnen te lopen ook als er

geen viering is. De aantrekkingskracht en de toegankelijkheid van de entree en van de daarachter

gelegen hal is groot.

De grote sacrale ruimte is licht. Daglicht wordt ruimhartig toegelaten door ramen met helder glas, of met

nieuw glas-in-lood bijvoorbeeld geïnspireerd op de kernthema’s uit de visie. Kleurstelling en

kunstverlichting versterken het beeld van openheid en ruimte ook in de avonduren. Indien nodig kan de

ruimte ten opzichte van de bestaande situatie zijn ‘uitgekleed’. Van de huidige aankleding kan afstand

worden gedaan als dat bijdraagt aan de gewenste openheid.

Er is een directe verbinding vanuit de sacrale ruimte naar tuin en kerkhof. Overigens wordt ervoor

gewaakt dat het contact met ‘buiten’ al te zeer de aandacht van de vieringen afleidt; het contact met

buiten mag ook de concentratie niet verstoren.

Ook voor de dagkapel annex Tso’arruimte en voor de Mariakapel geldt het adagium openheid. Het zijn

lichte ruimten die overdag van buitenaf vrij toegankelijk zijn. Zij zijn afgescheiden van de grote sacrale

ruimte maar bieden daar wel zicht op.

De Mariakapel is een herkenbare ruimte en biedt voldoende beslotenheid om met een beperkte groep de

gewenste devotie te kunnen betrachten. Het is dus geen doorgangshuis.
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De spreekkamers zijn enerzijds open om ongewenst gedrag snel te kunnen signaleren en bieden

anderzijds beslotenheid ten behoeve van de gewenste vertrouwelijkheid.

Kernthema: Vruchtbare ontmoeting tussen oud en nieuw

De sacrale kracht van het huidige monumentale deel van de kerk blijft zoveel mogelijk behouden en

wordt waar mogelijk versterkt.

De opstelling van het liturgisch centrum in de grote sacrale ruimte is flexibel, maar houdt rekening met

de bedoeling van ontmoeting, dialoog, spreken en luisteren. Een carré- of een ellipsvorm voor de

positionering van de zitplaatsen geniet de voorkeur als min of meer vaste opstelling. Het liturgisch

centrum is zodanig dat deze ruimte kan bieden aan zowel klassieke vieringen als aan alternatieve

vieringen; geschikt voor vieringen en activiteiten die ouderen zowel als jongeren aanspreken; geschikt

voor vieringen en activiteiten die zowel binnenkerkelijken als randkerkelijken aanspreken.

Het is van belang om in het oog te houden dat het gebouw ook een aantrekkelijke plaats moet zijn voor

jongeren. Dit wordt mede bereikt door voor hen een aparte ruimte in te richten, die zowel een

rechtstreekse verbinding met buiten als een verbinding met de rest van het gebouw heeft.

Naast het oude monumentale deel zal het gebouw mogelijk ook een ‘modern’ deel hebben, al dan niet

ondergebracht in de bestaande bouw. De onderscheiden delen zijn organisch met elkaar verbonden, dat

wil zeggen er is geen botsing maar een zichtbare ontmoeting van oud en nieuw.

De grote nevenruimte kan voor vieringen met een grote opkomst worden betrokken bij de grote sacrale

ruimte en sluit daarom qua sfeer goed op de grote sacrale ruimte aan.

Ook in de tuin kunnen vieringen en ontmoetingen plaatsvinden. Ook daar bevindt zich een spiritueel

centrum. Ontmoeting van oud en nieuw zouden daar vorm kunnen krijgen door de (geleidelijke)

omvorming van het kerkhof in een urnenveld of columbarium mogelijk in combinatie met een in te

richten stiltecentrum. Het stiltecentrum is een aparte ruimte en heeft de sereniteit die nodig is voor

contemplatie. Het stiltecentrum is ook geschikt als mortuarium.

Kernthema: geloven is een werkwoord

In het gebouw moet het geloof als werkwoord tot uiting komen door activiteiten zoals vieren, ontmoeten,

dienen, leren, zoeken, spreken, raadplegen, tonen, voorbereiden, dialoog en overleg. Het gebouw moet

daarom geschikt zijn als activiteitencentrum door onderdak te bieden aan verscheidene werk- en

evenementenruimten van verschillende omvang voor:

 Tentoonstellingen, toneelspel, gehoorzaal;

 Oefenruimte;

 Werk- en gespreksgroepen;

 Kinderopvang;

 Spreekuren;
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 Boekwinkel, bibliotheek en studiezaal.

 De keuken biedt de functionaliteiten die nodig zijn om deze activiteiten te ondersteunen zoals

(grootschalige) koffie
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Programma van eisen gebouw

parochiegemeenschap Sint Maarten
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Ruimte Specificatie functioneel Specificatie kwalitatief
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Grote liturgische ruimte - 300 zitplaatsen én gangpaden

- uitbreidbaar met 100 zitplaatsen uit de

aansluitende evenementenruimte

- omvat het liturgisch centrum (… m2)

- omvat ruimte voor koor (90 zitplaatsen)

- omvat biechtstoel

- Open

- Licht / daglicht

- Aansprekend ook voor jongeren

- Ruimte koor halvemaanvormig in

verband met grote maximale omvang

- Zicht op de tuin en/of verbinding met

de tuin eventueel via evenementenruimte

H
o
o
g

X X

Nevenruimten / kapellen - 90 zitplaatsen, verdeeld over:

-- Mariakapel

-- mortuarium

-- Stiltecentrum / columbarium

-- Tso’arruimte / dagkapel (30 zitplaatsen uitbreidbaar tot 90

zitplaatsen)

- Open

- Licht / daglicht

- Mariakapel, Tso’arruimte annex dagkapel en

Stiltecentrum overdag vrij toegankelijk

- vanuit Mariakapel en dagkapel zicht op

grote sacrale ruimte

- Mortuarium wenselijk indien kerkhof

opnieuw in gebruik wordt genomen

- Stiltecentrum eventueel in combinatie

met columbarium

H
o
o
g

X X X X

Sacristie -- 20 m2.

H
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X X

Kerkhof / columbarium - Indien aanwezig uitbreidbaar / hervormbaar tot

columbarium of urnenveld

- Mortuarium beschikbaar in de kerk

- Condoleance ruimte in een van de

evenementenruimten

g
em

id
d
el

d

X X

Tuin - Terras voor vieren en ontmoeten (50 zitplaatsen)

- omvat een liturgisch centrum

- Te gebruiken voor zowel ontmoeten als

vieringen in de open lucht. la
ag X X X
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Ruimte Specificatie functioneel Specificatie kwalitatief

P
ri
o
ri
te

it

vi
er

en

le
re

n

d
ie

n
en

o
n
tm

o
et

en

aa
n
b
o
d

sa
cr

al
e

p
le

k

ke
rk

en
m

a
at

-
sc

h
ap

p
ij

Evenementenruimten annex

vergaderruimten

- Vier ruimten van

-- 60 zitplaatsen

-- 40 zitplaatsen

-- 20 zitplaatsen

-- 20 zitplaatsen

- De ruimten onderling in elke combinatie te

gebruiken tot een maximum van 100 plaatsen en is

uitbreidbaar tot 150 plaatsen eventueel uit de grote

sacrale ruimte.

- De grootste ruimte is verbonden met de keuken

- De grootste ruimte omvat een (eventueel

verplaatsbaar) podium

- De grootste ruimte geschikt als oefenruimte koor

- Een ruimte met 40 plaatsen is de vaste ruimte

voor kinderopvang/nevendienst

- 100 zitplaatsen van de

evenementen/vergaderruimteruimte

moeten bij de sacrale plek kunnen

worden getrokken.

- de grote evenementenruimte moet qua

sfeer passen bij de grote sacrale ruimte

H
o
o
g

X X X X X

Bibliotheek / studiezaal /

boekwinkel

- 60 m2

- vaste ruimte

- Open

- Licht / daglicht

G
em

id
d
el

d

X X X

Jongeren ruimte - Minimaal 40 m2

- Vaste ruimte

- Eigen toegang

- Open

- Licht / daglicht

- Aansprekend voor jongeren

- In de nabijheid van tuin / terras

H
o
o
g

X X X X

Entree / hal -- …. M2 - Uitnodigend, toegankelijk, geen

traptreden

- open

- Licht / daglicht

- Ruim

H
o
o
g

X X X X X X X
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Ruimte Specificatie functioneel Specificatie kwalitatief

P
ri
o
ri
te

it

vi
er

en

le
re

n

d
ie

n
en

o
n
tm

o
et

en

aa
n
b
o
d

sa
cr

al
e

p
le

k

ke
rk

en
m

a
at

-
sc

h
ap

p
ij

Werkkamers pastor / pastores -- minimaal 20 m2 (?)

-- vaste ruimte

- Daglicht

- Rust, goede geluidsisolatie indien in de

buurt van evenementen

H
o
o
g

X X

Gespreksruimten /

spreekkamers

-- 10 m2 en 10 m2

-- vaste ruimten

- Besloten

- Rust goede geluidsisolatie indien in de

buurt van evenementen

H
o
o
g

X X X

Receptie -- Verbonden aan of onderdeel van secretariaat. - Daglicht

- Rust, goede geluidsisolatie indien in de

buurt van evenementen H
o
o
g

X X X

Secretariaat -- verbonden met receptie of inclusief receptie

-- computerwerkplekken voor 3 personen

-- vaste ruimte

- Daglicht

H
o
o
g

X X

Archief -- 6 m2

-- eventueel combineren met secretariaat / opslag /

technische ruimte H
o
o
g

X X

Toilettengroepen -- voldoende voor 150 personen - Hygiënisch

- Onderhoudsvriendelijk

H
o
o
g

X X X X X X X

Keuken -- 16 m2 (?)

-- relatie met grootste evenementenruimte

-- relatie met terras in de tuin

- geschikt voor grootschalig koffiezetten,

koelen en opwarmen van maaltijden en

afwassen

- Hygiënisch

- Onderhoudsvriendelijk

H
o
o
g

X X X X X

Bijkeuken / berging -- 16 m2 (?)

-- relatie met keuken

G
em

id
d
el

d

X X X X X

Technische ruimten /

kopieerruimte / CV

-- … m2

H
o
o
g

X X X X X X X
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Ruimte Specificatie functioneel Specificatie kwalitatief

P
ri
o
ri
te

it

vi
er

en

le
re

n

d
ie

n
en

o
n
tm

o
et

en

aa
n
b
o
d

sa
cr

al
e

p
le

k

ke
rk

en
m

a
at

-
sc

h
ap

p
ij

Opslagruimten en werkkasten

(voorraden /kluis etc.)

-- … m2

H
o
o
g

X X X X X X X
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Relaties tussen ruimten

- Dit schema is geen plattegrond

- De indeling geeft de onderlinge samenhang van ruimten weer

- De maten zijn alleen weergegeven in aantallen zitplaatsen (niet in m2)

- De vormen van de ruimten zijn vanzelfsprekend vrij (hier willekeurig

weergegeven)

Liturgisch

centrum

Sacrale plek (210)

Evenementenruimte
annex

Vergaderruimte (20+20)

sacristie

toiletten

W
erkk am

er

E
n
tree

Bibliotheek
annex

Boekhandel
annex

Studiezaal

W
erkkam

er

Receptie
annex

Secretariaat

Keuken en
bijkeuken

K
oo

r
(9

0
)

S
p
reek

kam
ers

Terras (50)

Liturgisch

centrum

Mariakapel

Stiltecentrum

Columbarium(30)

Tso’arruimte

dagkapel (30+60)

Jongeren ruimte

Technische ruimte
annex

Opslag en
Archiefruimte

Mortuarium

W
erkkam

er

Evenementenruimte annex

Oefenruimte annex

Vergaderruimte annex

Sacrale plek (60 + 40 + 50)

Liturgisch

centrum

Sacrale plek (210)

Evenementenruimte
annex

Vergaderruimte (20+20)

sacristie

toiletten

W
erkk am

er

E
n
tree

Bibliotheek
annex

Boekhandel
annex

Studiezaal

W
erkkam

er

Receptie
annex

Secretariaat

Keuken en
bijkeuken
Keuken en
bijkeuken

K
oo

r
(9

0
)

S
p
reek

kam
ers

Terras (50)

Liturgisch

centrum

Mariakapel

Stiltecentrum

Columbarium(30)

Tso’arruimte

dagkapel (30+60)

Jongeren ruimte

Technische ruimte
annex

Opslag en
Archiefruimte

Mortuarium

W
erkkam

er

Evenementenruimte annex

Oefenruimte annex

Vergaderruimte annex

Sacrale plek (60 + 40 + 50)
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Schema van relaties tussen ruimtes

Grote liturgische ruimte

Mariakapel

Tso’arruimte / dagkapel

Stiltecentrum

Sacristie

Kerkhof

Tuin

Evenementen 60

Evenementen 40

Evenementen 20

Evenementen 20

Bibliotheek/boekwinkel /leeszaal

Jongerenruimte

Entree / hal

Werkkamer pastor 1

Receptie / secretariaat

Technische ruimte

Toilettengroepen

Keuken / bijkeuken

Opslagruimte / Archief

Werkkamer pastor 2

Spreekkamers 1 en 2

X

is noodzakelijk

is wenselijk

is uitdrukkelijk niet aanwezig

X
XX

X

X
X

X
X

……………………………………..

X
X

X
X

X
XX

XX
X

X
X

Relatie:

X
X

Grote liturgische ruimte

Mariakapel

Tso’arruimte / dagkapel

Stiltecentrum

Sacristie

Kerkhof

Tuin

Evenementen 60

Evenementen 40

Evenementen 20

Evenementen 20

Bibliotheek/boekwinkel /leeszaal

Jongerenruimte

Entree / hal

Werkkamer pastor 1

Receptie / secretariaat

Technische ruimte

Toilettengroepen

Keuken / bijkeuken

Opslagruimte / Archief

Werkkamer pastor 2

Spreekkamers 1 en 2

X

is noodzakelijk

is wenselijk

is uitdrukkelijk niet aanwezig

X
XX

X

X
X

X
X

……………………………………..

X
X

X
X

X
XX

XX
X

X
X

Relatie:

X
X


