
H
et gebouw van BG Groningen onderging een 

grote metamorfose. “Sinds de bouw in 1962 heeft 

onze kerk nooit zo’n grote verbouwing meege-

maakt”, vertelt Elmer Bos. Hij was als lid van de raad en 

als projectmanager bij het bouwproject betrokken. “Een 

aantal zaken was versleten of erg verouderd. Zo lag de 

vloer in de kerkzaal er al bijna dertig jaar en waren de ver-

warmingsketels zelfs al meer dan 35 jaar oud. Het podium 

bestond uit meerdere lagen en had nog een vaste kansel 

die we niet meer gebruikten.”

In de gemeente leefde al een tijd de vraag of het gebouw 

niet eens flink aangepakt kon worden. “Naast argumen-

ten als slijtage en veiligheid, speelde mee dat je gebouw 

een visitekaartje is naar de wereld om je heen. We wil-

den onze kerk helemaal vernieuwen en verjongen. Om 

de overlast zo veel mogelijk te beperken, gingen we in de 

zomer van start. De zware werkzaamheden werden uitbe-

steed, maar bijvoorbeeld een deel van de verlichting en de 

geluidsinstallatie konden gemeenteleden zelf aansluiten.”

Op 14 oktober jl. was de feestelijke opening, waarvoor o.a. 

ook de aannemer en buurtbewoners waren uitgenodigd. 

“Die eerste zondag dat we de vernieuwde kerkzaal in 

gebruik namen, zagen ook de gemeenteleden het resul-

taat voor het eerst. De reacties waren heel positief. Het is 

echt mooi geworden – het sprankelt weer.” Het gebouw 

wordt breed ingezet, onder meer in de samenwerking met 

andere kerkgenootschappen, een christelijke studenten-

vereniging en diverse koren.

Missionair

Het gebouw van BG Noardburgum werd in de tweede 

helft van 2012 onder handen genomen. Niet alleen was er 

dringend onderhoud nodig, er was een grote wens om een 

nieuwe ontmoetingsruimte te creëren. “We zijn een echte 

streekgemeente en we misten een plek waar we ook bui-

ten de zondagse diensten gemeente met elkaar konden 

zijn”, licht Anne Kooistra toe. Hij was als lid van de bouw-

commissie nauw bij het project betrokken.

“Al in 2006 begon een kleine commissie voorbereidingen 

te treffen. We hadden toen nog twee gebouwen: in 

Noardburgum en in Burgum. We hebben gekeken naar 

alle opties en de financiële kanten daarvan. Uiteindelijk 

besloten we om van het gebouw in Noardburgum een 

eigentijdse kerk te maken met alle moderne middelen. 

Dat zou de beste mogelijkheden bieden om missionair 

bezig te zijn, om samen te werken met andere kerken, en 

ook meer kerk te zijn voor rand- en buitenkerkelijken.”

Het gebouw in Burgum werd verkocht. “Dat ging natuur-

lijk met de nodige emoties gepaard”, herinnert Kooistra 

zich. “Maar met de opbrengst konden we een groot deel 

van de aanbouw betalen. Voor het overige deel sloten 

we een lening bij de Unie Bouw Stichting, die ons ook 

bijstond met advies.”

Nieuwe initiatieven

Tegen de zomer ging het project van start. “Er werd een 

grote hal aan de bestaande kerk gebouwd, bijna even 

groot als de kerkzaal. Sommige gemeenteleden stonden 

daar aanvankelijk wat sceptisch tegenover. Maar achteraf 

zijn de mensen er echt blij mee. We drinken voor en na 

de dienst koffie en veel mensen blijven lang zitten. Het 

preekgestoelte werd vervangen door beschilderde pane-

len, geschikt voor projectie. Ook werd de zaal geschil-

derd, het podium verhoogd en de vloer van vloerverwar-

ming voorzien. Heel veel gemeenteleden hebben hier een 

steentje aan bijgedragen. Dat heeft niet alleen veel geld 

bespaard, het bevordert ook het gevoel van gemeenschap 

om zo samen aan het werk te zijn, in dienst van de Heer.”

Op 12 december 2012 werd het vernieuwde gebouw 

in gebruik genomen en ondertussen heeft de nieuwe, 

multifunctionele ruimte allerlei nieuwe initiatieven 

voortgebracht. “We hebben nu een groep die actief 

is voor Roemenië, de christelijke school houdt haar 

schoolkerkdiensten in ons gebouw en er worden dien-

sten in het Farsi gehouden, voor bewoners van het 

Asielzoekerscentrum in Burgum. Ja, de verbouwing heeft 

goede dingen gebracht.”

In een tijd dat veel kerken in Nederland hun deuren moeten sluiten, is het een positief 

signaal: gemeenten die hun gebouw verbouwen en inrichten naar de maatstaven van de 

eenentwintigste eeuw. Vaak met het verlangen om zich meer naar buiten te richten, de 

drempel te verlagen voor stads- of dorpsgenoten en om nieuw werk te beginnen.
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Verschillende gemeenten hebben hun gebouw verbouwd.

Een impressie!
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