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Nadat onze kerk vorig jaar voor haar buitenkant is aan-
gewezen als gemeentelijk monument, kreeg de kerken-
raad een jaar de tijd om een plan te maken voor een 
eventuele herinrichting van de kerkzaal voordat ook 
deze wordt aangemerkt als gemeentelijk monument. 
Zouden we de kerk na deze aanwijzing willen verbete-
ren dan wordt dit nagenoeg onmogelijk omdat het dan 
beschermd wordt door de monumentencommissie.
Daartoe is een Commissie Kerkzaal Verbetering inge-
steld en die heeft in de zomer 2017 haar plan aan het 
Breed Moderamen gepresenteerd. 

Na vragen en opmerkingen uit het BM is het plan aan-
gepast en aan de Brede Kerkenraad gepresenteerd. De 
kerkenraad ziet in deze plannen haar visie terug. Deze 
plannen zijn op 28 november j.l. ook aan de gemeente 
gepresenteerd middels een gemeentevergadering. In 
deze gemeentevergadering zijn een aantal zaken aan-
gedragen naar de kerkenraad, die de commissie op zijn 
beurt weer aan het werk heeft gezet. 

De benoemde zaken zijn, behoud van de preekstoel, 
welke hoogte krijgt het nieuwe podium, en tevens on-
derzoeken wat het vernieuwen van de huidige banken 
kost. 

In bijgaande brochure hebben we de projecten opge-
deeld in liturgisch centrum, dakkapellen met duiventil-
len, geluid/beeld/verlichting en als laatste de banken 
met vloer. Met deze brochure willen we een ieder de 
mogelijkheid geven om het geheel op zich te laten 
inwerken en dat we middels een nieuw te beleggen 
gemeentevergadering, met elkaar beter beslagen ten 
ijs te komen. 

Als kerkenraad willen we graag deze plannen uitwer-
ken, mits deze voldoende draagvlak heeft binnen de 
gemeente.  

Wij wensen een ieder veel wijsheid en hopen D.V. op 
een positieve besluitvorming van de gemeente.

Graag willen wij u uitnodigingen voor een gemeentevergadering 
om u te informeren en gezamelijk een koers te bepalen. 

woensdag 20 juni 2018,
van 19.30 tot 20.30 uur

inloop vanaf 19.00 uur 

Voor de koffie wordt gezorgd.

Met vriendelijke groet, 

Voorzitter van de kerkenraad en voorzitter van de CvB.

Vernieuwing kerkzaal



Liturgisch Centrum

Vernieuwing liturgisch centrum

Voordat de gemeente onze kerk heeft aangewezen 
als gemeentelijk monument, is er in jaar 2016 al eens 
voorzichtig gekeken naar een herindeling van het 
liturgisch centrum, en dat was toen niet zo rigoureus 
als nu geprojecteerd, maar de behoefte was er toen al 
wel. In die periode ging het vooral om de aankleding 
bij speciale diensten en de beschikbare ruimte.
In de gewenste opstelling hebben we de ouderling- en 
diakenbanken verwijderd alsmede de huidige kansel 
kleiner gemaakt (waarbij een overweging voor mobiel 
verplaatsbaar wordt meegenomen). 

Het geheel zal een lichte uitstraling krijgen waar door 
er diepte en ruimte ontstaat.
De verhoging van het podium is 2-ledig, enerzijds is 
de predikant beter zichtbaar, daarnaast zijn wij nu in 
staat om in de vloer een aantal voorzieningen (denk 
aan verlichting, geluid en elektro) te treffen die teza-
men onze kerkzaal functioneler maken en inzetbaar 
voor meerdere doeleinden.

Een en ander wordt ook gestimuleerd door de gees-
telijke visie om het Woord levend, krachtig en dichtbij 
de mensen te brengen. Het Woord is namelijk dichtbij 
gekomen in Jezus Christus (Johannes 1). Het heeft 
onder ons gewoond, we konden het aanraken en zien. 
De vernieuwing van het liturgisch centrum biedt meer 
mogelijkheden om ook fysiek dichterbij te komen en 
hetzelfde evangelie levendiger te brengen. N.B. Deze 
ontwikkeling is niet ‘nieuw.’ We zien dat nieuw ge-
bouwde kerken en gerenoveerde kerken gebruik ma-
ken van een podium en meer mogelijkheden creëren 
voor muziek, licht en geluid.

Kosten raming

Onderdeel algemene kosten €  9.687
Onderdeel orgel, beschermen t.b.v. sloopwerk €     11.313
Onderdeel sloopwerk €     23.958
Onderdeel bouwkundig podium verhogen €     56.623
Onderdeel inrichting symboliek €     33.275
Onderdeel projectkosten €     18.150

Totaal €     153.006
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De kosten zijn inclusief BTW en 10% onvoorzien.



Dakkapellen met duiventillen

Vernieuwing dakkapellen en duiventillen

Om onze kerk te voorzien van een heldere uitstraling 
en het karakter te bewaren is ervoor gekozen om de 
binnenwanden van de dakkapellen en duiventillen te 
stuken, tevens zullen er voor de bestaande radiatoren 
witte convectorplaten geplaatst worden. 

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om dakkapellen 
aan te lichten door verlichting aan te brengen achter 
deze convectorplaten. Ook zal er aandacht worden 
besteed aan het tocht probleem, die voor een groot 
deel vanaf deze ramen naar beneden valt.  

Kosten raming

Onderdeel bouwkundig dakkapellen €  48.371
Onderdeel bouwkundig duiventillen €     25.512
Onderdeel spuiramen, kerkzaal noordzijde €  11.984
Onderdeel overig schilderwerk kerzaal €  17.122

Totaal €  102.989

kerkzaal renovatie

De kosten zijn inclusief BTW en 10% onvoorzien.



Geluid, beeld en verlichting

Vernieuwing geluid, beeld en verlichting

Ons huidige geluidssysteem zit qua mogelijkheden 
aan zijn eind, het is niet meer uit te breiden. Tevens is 
het een monostysteem. Bij uitvoeringen of zang vanaf 
het podium voldoet dit systeem niet meer. Verder is 
het voor de luisteraars thuis via de kerkradio of inter-
net niet om aan te horen, ons systeem vraagt om een 
vernieuwing. Na veelvuldig advies van diverse specia-
listen, hebben we de volgende wensen:
• spraak mono doorgeven;
• muziek stereo verstrekken;
• het beeld en geluid dusdanig inrichten dat alles 

via ons systeem loopt waardoor we ook gegaran-
deerd zijn van een goede uitzending op kerkradio 
en via internet

Het materiaal wat de beelduitzending verzorgt loopt 
ook op zijn laatste benen. Na veelvuldig advies van de 
externe specialisten, hebben we hiervoor het volgen-
de wensen plaatje: 
• uitbreiding van de camera’s van 2 naar 4 stuks;
• de uitzending aanbieden in HD kwaliteit; 
• verder professionalisering van het beamen in 

combinatie met uitzenden van beelden door de 
aanschaf van een beeldmengpaneel met wat 
daarbij hoort

Bij het vernieuwen van het liturgisch centrum is de 
wens uitgesproken om de beamers te vervangen voor 
led videoschermen. Het voordeel hierbij is de lees-
baarheid voor de kerkleden, minder invloed van licht 
van buitenaf. Ook zal het orgel worden voorzien van 
een scherm zodat het duidelijker wordt voor de orga-
nist om de dienst te volgen.

Niet geheel onbelangrijk bij het maken van uitzendin-
gen is het lichtplan, het huidige lichtaanbod is hier-
voor niet voldoende en verder is het belangrijk om het 
podium over de breedte aan te lichten. 

Binnen de commissie kerkzaalvernieuwing waren we 
dusdanig enthousiast over de tv uitzending van de 
EO, dat we de mogelijkheid hebben meegenomen om 
de kerkzaal in bepaalde sferen aan kunnen lichten bij 
bijzondere diensten.

Aangaande het project beeld en geluid daarvan heeft 
het verjaardag fonds aangegeven dit project te willen 
adopteren, ongeacht de uitkomst van dit renovatie-
project.

Kosten raming

Onderdeel geluid- en beeldinstallatie €  63.410
Onderdeel E-installatie en verlichting €    73.826

Dotatie Verjaardagsfonds €   - 30.000

Totaal €    107.236
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Internet Streaming
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AUX 
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Program Out: Live camerabeelden 
al dan niet gecombineerd met 
presentatiebeeld t.b.v. KerkTV en 
koppeling zalen

Projector met telelens 
Kerkzaal

&
Meeijkscherm organist

Previewscherm
videomixer

PROJECT: Maranathakerk Bunschoten-
Spakenburg (GKv)

Integratie Projectie, HD camera s en KerkTVIntegratie Projectie, HD camera s en KerkTV

Atem control 
software

Presentatie pc
(bijv. Easy 
Worship)

FullHD video encoder

In de praktijk wordt meestal een speciaal 
regiemeubel gemaakt waarin de diverse 
video- en audioapparatuur overzichtelijk wordt 
geïnstalleerd. 

Wij helpen u op weg met het juiste ontwerp en 
diverse schetsen en foto s van geschikte 
meubels.

In de praktijk wordt meestal een speciaal 
regiemeubel gemaakt waarin de diverse 
video- en audioapparatuur overzichtelijk wordt 
geïnstalleerd. 

Wij helpen u op weg met het juiste ontwerp en 
diverse schetsen en foto s van geschikte 
meubels.

AUX (uitgang): 
Presentatiebeeld al dan niet 
aangevuld met live 
camerabeelden t.b.v. 
presentatie via beamer(s) en 
display(s) kerkzaal

3G SDI 3G SDI3G SDI 3G SDI

Volledig automatische 
spraak/ muziek 
aansturing

Spraak
Alleen de geluidszuilen zijn 
voor spraak gefilterd actief 
(mono)

Muziek 
Bij muziekweergave 
worden de luidsprekers 
automatisch stereo en full-
range (inclusief lage tonen) 
aangestuurd in combinatie 
met de subwoofer(s) voor 
optimale muziekweergave

als het nauw luistert

Draadloze 
microfoons

Microfoons 
(bekabeld)

Audio presentatie pc

Sfeer/ 
detectiemicrofoons

Sfeer/ 
detectiemicrofoons

Draadloze 
microfoons

Microfoons 
(bekabeld)

Audio presentatie pc

Sfeer/ 
detectiemicrofoons

Luidsprekersysteem combi 
spraak/ muziek

Invulluidsprekers (100V) achterin kerkzaal en galerijen

Luidsprekers
Kerkzaal:
- 2x BS816 (front, 
stereo)
- 2x BS816 
(stereo  delay  
- 2x 12" 
subwoofer

Subwoofers

Spraak + Stereo Muziek + 
Sfeermicrofoon signaal t.b.v. opname, 

kerktelefoon/TV en ringleiding
(vast volume, onafhankelijk van 

zaalvolume en klankafstelling) en 
koppeling meeluistergroepen/ overige 

zones

Basisschets integratie van spraak en muziek 
Xilica/ SDM-X1616 Digitale Audio Mixer

Xilica/ SDM-X1616 Digital Audiosystem:
 Eenvoudige bediening m.b.v. presets 

en speciale (draadloze) 
kostersbediening (specifieke App op 
tablet)

 Automatische sfeerschakeling tijdens 
orgelspel, pianobegeleiding en combo/ 
band (microfoons schakelen uit tijdens 
muziekweergave)

 Automatische microfoonmixer 
 16 in- en 16 uitgangen 

(programmeerbare matrix)
 Gescheiden spraak en stereo muziek 

signaalbehandeling
 Luidsprekers d.m.v. gekozen  preset  

aan-/ uitgeschakeld (kerk/ hal/ etc.)
 Luidsprekerprocessor en delays
 Ook stereobronnen (Cd/ muziekgroep 

etc.) klinken optimaal (ook via 
ringleiding, opname en uitzending)

 Individueel instelbare in-/ uitgangs 
compressor/ limiter

 Uitgebreide in-/ uitgangstoonregeling
 En nog vele andere nuttige 

mogelijkheden! Flexibele bediening mogelijk via 
touchscreen maar ook met:
 Tablet (Android/ IOS)
 pc/ mac (Windows/ Mac OS)
(meerdere gelijktijdig mogelijk)

Let op: niet alle apparatuur is getekend!

Mengtafel band/ combo

(bestaande) meeluistergroepen in keuken, oppasruimte, consistorie enz.

kerkzaal renovatie

De kosten zijn inclusief BTW en 10% onvoorzien.



vloeren en banken

Vernieuwing vloeren en banken

In de gemeente vergadering van 28 november j.l. is de 
wens uitgesproken om te onderzoeken wat de moge-
lijkheden zijn en natuurlijk de bijbehorende kosten. In 
de volksmond zijn de banken van de Maranathakerk 
niet de meest ideale zitbanken.

Het is een ingrijpende klus willen we dit aanpassen. 
We zullen namelijk de huidige vloer moeten vervan-
gen met de daarin verwerkte buizenverwarming. Een 
vloer vervangen betekend alles eruit slopen en een 
nieuwe betonnen vloer storten en dan afhankelijk van 
de wens opnieuw betegelen en het aanschaffen van 
nieuwe banken.
Willen we ruimer zitten zullen we ook een aantal zit-
plaatsen moeten inleveren, ongeveer 50 plaatsen.
De architect heeft hiervoor een bankenplan gemaakt.

Dit onderdeel is naar aanleiding van de gemeentever-
gadering extra onderzocht. Dit onderdeel zat niet in 
de allereerste plannen vanwege het feit dat de ver-
warming nog steeds in goede staat verkeerd. 

Geluiden over de banken in de genoemde vergadering 
heeft ons doen besluiten verdere onderzoek te doen 
naar de mogelijkheden om dit onderdeel vorm te 
geven.
De banken, verwarming en de vloer zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Het huidige buizensysteem 
bovengronds is de ideale verwarming voor een kerk. 
Een niet-verwarmde kerk buiten kerktijden is goed 
voor de luchtvochtigheid welke weer goed is voor het 
interieur. Een hogere luchtvochtigheid betekent ook 
dat er een minder hogere temperatuur nodig is om 
het aangenaam te maken in de kerk. Een korte en 
snelle temperatuurstijging is dus de beste verwarming 
voor in de kerk. 
Met het feit dat Nederland in de toekomst van het 
gas af wilt gaan lijkt elektrisch verwarmen voor de 
kerk de beste optie. 

Kosten raming

Onderdeel bouwkundig vloer t.p.v. kerkbanken €  189.200
Onderdeel W-installatie €     16.637
Onderdeel nieuwe kerkbanken €  139.488

Totaal €   345.325

kerkzaal renovatie
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De kosten zijn inclusief BTW en 10% onvoorzien.



Uit de verwachte opbrengsten blijkt dat er het onderdeel vloeren en banken niet gedekt kan worden. Het advies 
van de Commissie van Beheer is om geen geldlening aan te gaan voor dit onderdeel vanwege de volgende rede-
nen en overwegingen:
- De verwarming en de vloer is in dusdanige staat dat deze nog zeker 10 jaar mee kan.
- De huidige schuldenlast al dermate groot is dat de CvB dit onverantwoord vind. 
- De ontwikkelingen in alternatief verwarmen zullen de komende 5-10 jaren hard gaan.
De dekking voor dit onderdeel hangt dus af van een meevallend resultaat in de verwachte opbrengsten of kos-
ten. Dit zijn allemaal verwachtingen. Er is geen rekening gehouden met zelfwerkzaamheid. Als we als gemeente 
met elkaar in actie komen kunnen we hierin dus ook veel besparen. Een overweging kan zijn om de banken te 
hergebruiken zodat dan alleen de tussenruimte naar moderne maatstaven wordt aangepast. 
U ziet er zijn nog veel overwegingen te maken. Een kant en klaar plan is, zoals u merkt, een utopie. Wij hopen dat 
wij van u het vertrouwen krijgen dat wij een juiste koers hebben gekozen. 

In Christus verbonden, Commissie Renovatie Kerkzaal

Financieringsplan
VERWACHTE KOSTEN

Als we uitgaan van de huidige raming zonder banken en vloer € 393.231,00
Als we uitgaan van de huidige raming met banken en vloer € 738.556,00

VERWACHTE OPBRENGSTEN
Acties in en door de gemeente:
Eenmalige giften actie in de gemeente.

15 gezinnen c.q. leden van € 2000.-  = € 30.000.-

20     “               “ € 1000.-   = € 20.000.-

30      “              “ €  500.-    = € 15.000.-

90     “               “ €  250.-    = € 22.500.-

160      “            “ € 100.-      = € 16.000.-   

305 totaal (+/- 620 gezinnen totaal, dit is +/- 50% die geeft) € 103.500,-
   

Dotatie Verjaardagsfonds t.b.v. geluid €30.000,00

-  Mogelijkheid periodieke 5-jaarlijkse giften, deze worden dus over 5 geïncasseerd  

heb je niet direct de beschikking over maar wel over de 5 jaar geschonken. € 50.000.-

- De mogelijkheid uit de gemeente 10-jarige lening tegen 2%    - € 50.000.-  

- Acties/markt/beurs/veiling € 10.000.-

- Renteloze lening (rente 5% + periodieke gift)   8 jaar afl. € 150.000.-

Totaal € 393.500.- 

VERWACHTE LASTEN 

Jaarlijkse Rentelasten 2% van €50.000,- € 1.000,00
Jaarlijkse Aflossingslasten Werkelijk  (2% lening) € 5.000,00
 Voorziening (renteloze lening) € 18.750,00
Lasten Rente en Aflossingsverplichting  € 24.750,00

De lasten worden minder als we meer giften ontvangen en we kunnen besparen door zelfwerkzaamheid.


