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Protestantse Gemeente Soest

presentatie haalbaarheidsonderzoek 

25-02-2020
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Doelstelling en werkwijze

Context: 

Afnemend ledenaantal. Exploitatielasten niet meer op te brengen in nabije toekomst.

Doel: 

Samen van vier naar twee kerkgebouwen. Oude Kerk en Emmakerk. Nieuwe start. 

Werkwijze:

1) Haalbaarheidsonderzoek 29-01-2020

- De kernteams, de diaconie en individuele gemeenteleden

- Werkgroepen: ‘herinrichting gebouwen’ en ‘groene kerk’, 

- Taakgroepen: ‘communicatie & publiciteit’, ‘cursus en coaching’, ‘pastoraat’, ‘vieren’, 
‘jeugd en jongeren’ en ‘kerk van buiten’

- Resultaat: Programma, eisen en wensen pér kerkgebouw  

- Kostenraming per kerkgebouw (niet in deze presentatie)

2) Keuzes en voorkeursvariant nader bepalen

- Keuzes maken ten aanzien van PVE : nodig (A), wenselijk (B), minder wenselijk (C), door ontwikkelen
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Bestaande situatie

• Emmakerk (incl. overige ruimten/zalen)

• Bouwjaar 1931, gemeentelijk monument

• Grote renovatie/uitbreiding in 2000, bankenblokken, uitbreiding zalen en entree, 
‘kosterswoning’, liturgische centrum verplaatst naar hoek
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*bouwen mogelijk binnen contouren bouwvlak 

buiten bouwvlak bestemmingsplanwijziging/ 

toestemming overheid

Emmakerk, Park Vredehof 2

Zalen/ overige

Bouwvlak*

Erfgrens

N
Kerk

Bestaande situatie Emmakerk
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• Oude Kerk (incl. consistorie)

• Bouwjaar 1350, rijksmonument, oorspronkelijk kerkbanken, gewelf, scheiding 
koor/schip

• Grote restauratie 1957, stoelen op plateaus, realisatie consistorie

• Tuin met oude, grote bomen

Bestaande situatie Oude Kerk
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*bouwen mogelijk binnen contouren bouwvlak 

indien buiten bouwvlak bouwen bestemmingsplanwijziging/ 

toestemming overheid

Oude Kerk, Torenstraat 1

Consistorie

Contour = bouwvlak*

Erfgrens

N

Bestaande situatie Oude Kerk
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Emmakerk: variant 1 ‘basis (omschrijving)’

Algemeen:
- Beperkte werkzaamheden

Begane grond kerkzaal
- opstelling kerkzaal met banken handhaven

- positie liturgisch centrum handhaven

- schilderwerk divers/opfrissen 

Verdieping kerkzaal 

- galerij met stoelen toevoegen

Overige ruimten

- wenselijkheid terras en openslaande deuren bezien 

- overige wensen nader
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Emmakerk: variant 1 ‘basis (begane grond)’

- schilderwerk (update)

- liturgisch centrum aanpassen 
voor zover mogelijk

- oriëntatie handhaven
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Emmakerk: variant 1 ‘basis (kelder + verdieping)’

- herindelen, renoveren - galerij, extra zitplaatsen
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Emmakerk: variant 2 ‘plus (omschrijving)’

Begane grond kerkzaal
- opstelling kerkzaal flexibel maken door toepassing stoelen

- theateropstelling mogelijk

- liturgische centrum verplaatsen en vergroten, rechte vorm

- algeheel schilderwerk (opfrissen) 

Verdieping kerkzaal 

- galerij met stoelen toevoegen

Overige ruimten

- openslaande deuren, terras

- nieuwe keuken/ uitgifte

- jeugdhonk kelder vernieuwen; algehele renovatie, keuken/bar, panelenwand

- kelder ook te gebruiken als extra zalen (2 stuks)

- overige wensen nader bepalen; algeheel schilderwerk (opfrissen)
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Emmakerk: variant 2 ‘plus (begane grond)’

- liturgisch centrum nieuw

- stoelen theateropstelling

- nieuwe keuken/ uitgifte

- schilderwerk, vloeren, etc.

- openslaande deuren/terras

te
rra

s

keuken/

uitgifte
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Emmakerk: variant 2 ‘plus (kelder + verdieping)’

- herindelen, renoveren - galerij, extra zitplaatsen
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Oude Kerk : variant 1 ‘dwarsopstelling’ basis- & plusvariant

Begane grond kerkzaal
- kerkzaal met flexibele opstelling 

- theateropstelling (dwarsopstelling)  mogelijk, 

ca. 209 stoelen schip, ca. 20 extra koor = 230 plaatsen

Uitbreiding
- koffieruimte ca. 90 m2; voor 24 personen zittend plus 55 staand = ca. 80 personen,

- koffieruimte eventueel multifunctioneel inzetbaar

ten behoeven kindernevendienstruimte 1/ algemene bijeenkomstruimte

- bomen handhaven

Basisvariant uitbreiding met kleine kelder
- installaties, opslag ‘Open Hof’ en ’Binnenhof’

Plusvariant uitbreiding met grote kelder
- inclusief kleedruimtes, regiekamer 

- inclusief kindernevendienstruimten 

- voldoende lichtopeningen
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Oude Kerk: variant 1 ‘dwarsopstelling (begane grond)’



15/27

Oude Kerk : variant 1 ‘dwarsopstelling (kelder)’

plursvariant grotere kelder:
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Oude Kerk : variant 2 ‘lengte-opstelling (begane grond)’ 

Begane grond kerkzaal
- kerkzaal met flexibele opstelling 

- Traditionele opstelling mogelijk, 

ca. 225 stoelen schip, ca. 30 extra koor = 255 plaatsen

Uitbreiding
- koffieruimte ca. 90 m2; voor 24 personen zittend plus 55 staand = ca. 80 personen,

- koffieruimte eventueel multifunctioneel inzetbaar

ten behoeven kindernevendienstruimte 1/ algemene bijeenkomstruimte

- bomen handhaven

Basisvariant uitbreiding met kleine kelder
- installaties, opslag ‘Open Hof’ en ’Binnenhof’

Plusvariant uitbreiding met grote kelder
- inclusief kleedruimtes, regiekamer 

- inclusief kindernevendienstruimten 

- voldoende lichtopeningen
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Oude Kerk : variant 2 ‘lengte-opstelling (begane grond)’
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Oude Kerk : variant 2 ‘lengte-opstelling (kelder)’

plusvariant grotere kelder:
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Voorlopige ramingen projectkosten

Emmakerk Basisvariant

Begane grond kerkzaal

- opstelling kerkzaal met banken handhaven

- positie liturgisch centrum handhaven

- schilderwerk divers/opfrissen 

Verdieping kerkzaal 

- galerij met stoelen toevoegen

Overige ruimten

- wenselijkheid terras en openslaande deuren bezien 

- overige wensen nader

Raming van kosten € 599.730,00
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Voorlopige ramingen projectkosten

Emmakerk Plusvariant

Begane grond kerkzaal

- opstelling kerkzaal flexibel maken door toepassing stoelen

- theateropstelling mogelijk

- liturgische centrum verplaatsen en vergroten, rechte vorm

- algeheel schilderwerk (opfrissen) 

Verdieping kerkzaal 

- galerij met stoelen toevoegen

Overige ruimten

- openslaande deuren, terras

- nieuwe keuken/ uitgifte

- jeugdhonk kelder vernieuwen; algehele renovatie, keuken/bar, panelenwand

- kelder ook te gebruiken als extra zalen (2 stuks)

- overige wensen nader bepalen; algeheel schilderwerk (opfrissen)

Raming van kosten €  959.755,00
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Voorlopige ramingen projectkosten

Oude Kerk variant 1 en 2 ‘dwars- en lengteopstelling’ 

Begane grond kerkzaal

- kerkzaal met flexibele opstelling 

- theateropstelling (dwarsopstelling)  mogelijk, 

ca. 209 stoelen schip, ca. 20 extra koor = 230 plaatsen

Uitbreiding

- koffieruimte ca. 90 m2; voor 24 personen zittend plus 55 staand = ca. 80 personen,

- koffieruimte eventueel multifunctioneel inzetbaar

ten behoeven kindernevendienstruimte 1/ algemene bijeenkomstruimte

- bomen handhaven

Basisvariant uitbreiding met kleine kelder

- installaties, opslag ‘Open Hof’ en ’Binnenhof’

Plusvariant uitbreiding met grote kelder

- inclusief kleedruimtes, regiekamer 

- inclusief kindernevendienstruimten 

- voldoende lichtopeningen

Raming van kosten € 1.509.535,00


