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Aan de wijkkerkenraad van de Kruiskerk 

Aan de commissie herinrichting (ter kennisname) 

 

Amstelveen, 20 februari 2015 

Geachte dames en heren van wijkkerkenraad en commissie, 

Op verzoek van wijkkerkenraad hebben wij ons gebogen over de vraag hoe de kerkzaal van de Kruiskerk 

beter zou kunnen worden ingericht om aan de verschillende typen vieringen van onze gemeente recht te 

doen.  

In september 2014 heeft u daarover een tussenrapportage van ons ontvangen, waarin de resultaten stonden 

van een enquête die we over onze zondagochtenddiensten gehouden hebben onder een honderdtal 

kerkgangers. 'God en elkaar ontmoeten' is het tweeledig doel waarin zich de uitkomst van de enquête laat 

samenvatten.  

Vanuit deze gedachte hebben we ons de afgelopen maanden beraden over mogelijke herinrichtingen.  

Onze visie op liturgie vindt u in een bijlage bij deze brief. We hebben ons hierbij laten adviseren door 

beide wijkpredikanten en de theoloog uit ons midden. 

Vanuit deze visie zijn twee schetsen over een inrichting van de kerkzaal gemaakt (voor de uitwerking 

waarvan we Marinus Jongeneel hartelijk danken). Bij de schetsen hoort een toelichting. 

De commissie is van mening dat een herinrichting van de kerkzaal van de Kruiskerk in de zin zoals die uit 

de schetsen blijkt, beter bij de vieringen zoals die momenteel plaats vinden zou passen dan de huidige 

inrichting. Dat betekent echter niet dat wij u nu voorstellen de herinrichting zo te laten uitvoeren.  

Een vervolg kan zijn dat u een architectenbureau verzoekt een of beide geschetste varianten zo uit te 

uitwerken dat esthetische, bouwkundige en financiële consequenties duidelijk worden. Enkele leden van 

de herinrichtings- en liturgiecommissie zouden voor de architect een klankbordgroep kunnen vormen. We 

realiseren ons dat aan een dergelijk verzoek tot uitwerking kosten verbonden zijn. 

Als de uitkomst van een uitwerking u en onze gemeente aanspreekt, kan de wijkkerkenraad beslissen 

vergunningen voor verbouwing en herinrichting aan te vragen.  

De liturgiecommissie vraagt u haar te dechargeren omdat zij op dit moment naar beste kunnen voldaan 

meent te hebben aan uw verzoek gedachten over een herinrichting op grond van de vieringen van onze 

gemeente te formuleren.  

De commissie, 

Aart Appelhof, Rieuwerd Buitenwerf, Ant de Haan, Han Jongeneel, Sieb Lanser, Henk Trommel. 

bijlagen:  

1. liturgische overwegingen 

2. herinrichtingsideeën met toelichting 
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Bijlage 1. liturgische overwegingen 

 

Enkele liturgische overwegingen bij de inrichting van de kerkzaal 

 
Huidige situatie 

Het huidige liturgisch centrum reflecteert de liturgische opvattingen van de jaren vijftig van de vorige 

eeuw. Je zou kunnen zeggen dat de liturgie een ‘goddelijk toneel’ is dat zich afspeelt in het koor van de 

kerk, het huidige liturgisch centrum. Je gaat als voorganger als het ware de ‘drempel’ over op het moment 

dat je het liturgisch centrum betreedt. De gemeente is ‘participerend toeschouwer’ (kijken, luisteren, 

responsies, zingen). De kansel is hoog, afstandelijk en symboliseert de autoriteit van de boodschap van de 

voorganger.  

In de afgelopen decennia zijn liturgische inzichten en de beleving en wensen van de gemeente veranderd. 

 

Liturgisch centrum 

De hele eredienstruimte is liturgische ruimte en moet ruimte bieden aan de ontmoeting met God en de 

ander.  

Een aparte verhoging als liturgisch centrum biedt te weinig werkelijke speelruimte voor de eredienst. 

Daarnaast suggereert een verhoog een tweedeling: waar een centrum is, is ook periferie. Nu in de kerken 

het breed gedragen inzicht heerst dat de gelovigen deelnemers zijn en geen toeschouwers, moeten er 

duidelijke vraagtekens worden geplaatst bij de tweedeling die ontstaat door een liturgisch centrum 

tegenover een opstelling met banken en/of stoelen.  

Het vieren van de eredienst is geen statisch gebeuren. Onze gemeente viert niet meer op dezelfde wijze 

als zestig jaar geleden. We bewegen ons van eenvormigheid naar meerkleurigheid en er is behoefte aan 

meer ruimte voor experiment. De ruimte mag niet belemmerend werken op variaties in de zondagse 

viering en de mogelijkheid van kleinschalige andersoortige vieringen, zoals kliederkerk en kerk-op-

schoot-diensten. Een vast verhoogd liturgisch centrum verhindert de aanpassing aan nieuwe vormen te 

veel. Als vieren bewegen is, dient de ruimte daar mogelijkheden voor te geven.  

Omdat de zichtbaarheid van voorgangers wel een vereiste mag zijn voor de betrokkenheid van de 

gemeenteleden, kunnen er plaatsen zijn die een verhoging rechtvaardigen. Deze dient echter niet de 

ruimte te bepalen of vast te leggen. Een verhoging moet flexibel zijn en alleen daar worden aangebracht 

waar het nodig is.  

 

Banken of stoelen 

Stoelen garanderen een grote mate flexibiliteit. Zij verdienen de voorkeur (al hoeft een combinatie met 

banken niet te worden uitgesloten), gezien de beweeglijkheid van de liturgie. Banken leggen de ruimte te 

zeer vast. Het aantal zitplaatsen dienst voldoende te zijn voor de bezetting van een ‘normale’ eredienst. 

Uitgaan van een volle kerst- of paasviering maakt dat je op de overige zondagen verdrinkt in de lege 

plaatsen.  

 

De gemeente 

De gemeente heeft aangegeven de onderlinge gemeenschap erg belangrijk te vinden. Anders gezegd: in 

de eredienst ontmoeten we niet alleen God, maar ook elkaar. De huidige inrichting bevordert niet de 

onderlinge gemeenschap.  
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Ook op het terrein van het pastoraat zijn we onderweg van een verzorgingskerk naar een 

ontmoetingskerk. Een herinrichting van de eredienstruimte past in de bredere ontwikkeling die we als 

gemeente doormaken. Een flexibele inrichting maakt ook allerlei ontmoetingsvormen mogelijk, alsmede 

bijv. gespreide viermomenten in een Thomasviering.  

 

De samenleving 

Ook het denken over de functie van een kerkgebouw in de huidige samenleving is veranderd.  

Naast andere hedendaagse ‘ruimten van spiritualiteit’ (bijvoorbeeld musea, concertzalen, 

herdenkingsbijeenkomsten etc. ) kunnen ook kerken als stilteplekken, als ‘gewijde, sacrale’ ruimtes een 

eigen plek in de maatschappij hebben en houden, mits er bereidheid is de kerkruimte zo in te richten dat 

die spiritualiteit de ruimte kan krijgen (bijvoorbeeld het bekende ‘kaarsje branden’, even stil zitten etc.), 

zeker als het oude of bijzondere gebouwen betreft. Ook andersoortige vieringen, zoals de hierboven 

genoemde kliederkerk of kerk-op-schoot-diensten, richten zich bewust op de niet-reguliere kerkganger. 

Gezien het streven van de Kruiskerk om – meer dan vroeger – kerk te zijn ‘in contact met de buurt(en)’ is 

de bruikbaarheid van ons kerkgebouw voor de buurt een belangrijke factor om mee te wegen, naast de 

eigen functie voor de gemeente.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bijlage 2 herinrichtingsideeën  

 

Van een kerk met een liturgisch centrum naar een kerk als liturgisch centrum 

Uit de enquête die de Liturgiecommissie hield onder de Kruiskerkgemeente, bleek dat ‘God ontmoeten en 

elkaar ontmoeten’ de hoofdreden was voor mensen om naar de Kruiskerk te komen. Vanuit dit inzicht 

zijn we als commissie gaan kijken naar moderne liturgische concepten.  

De kerkruimte van de Kruiskerk is ontworpen conform de inzichten van de liturgische beweging uit de 

eerste decennia van de twintigste eeuw, een imitatie van Roomskatholieke kerken met een koor waar zich 

de liturgie afspeelt, maar dan wel met een preekstoel die letterlijk de sacramentele tafel overschaduwt. 

Via het middenpad schrijdt de liturg naar het liturgisch centrum, waar de liturgie voor de ogen van de 

gemeente gebeurt. Preekstoel en avondmaalstafel zijn de centrale elementen, en de gemeente is in 

‘busopstelling’ hierop gericht. We realiseren ons terdege dat gebouw en inrichting goed doordacht zijn, 

maar dat de toenmalige liturgische inzichten niet langer breed aanvaard zijn. Dat doordringt ons van de 

plicht om ook een eventuele nieuwe inrichting doordacht te laten zijn, beredeneerd, maximaal gebruik 

makend van wat het gebouw te bieden heeft (bijvoorbeeld het licht dat door de honderden raampjes valt). 

In de commissie hebben we liturgische argumenten voor een eventuele verandering vóór praktische laten 

gaan, maar dat bij een herinrichting de praktische zaken óók meegenomen moeten worden (praktische 

zaken zoals: trap naar podium is lastig voor sommige ouderen; stoelen zitten beter dan banken; stoelen 

bieden meer flexibiliteit in de inrichting, bijv. voor kleinere vieringen; nooduitgangen zijn op de 

verkeerde plek; verwarmingsketel en –systeem zouden ooit vervangen moeten worden; ramen zouden 
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moeten worden geïsoleerd, de akoestiek kan, door ander vloermateriaal, beter etc – deze zaken kunnen en 

moeten meegenomen worden als een nieuwe liturgische inrichting gerealiseerd wordt). 

Deze keuze betekent ook dat ‘kleine oplossingen van praktische problemen’ (zoals de eerste twee rijen 

banken door stoelen vervangen) door de liturgiecommissie niet aanbevolen worden (ze kunnen immers 

altijd uitgevoerd worden, maar liturgisch zijn ze niet nodig). 

In het liturgische concept dat wij bepleiten staat centraal dat de interactie tussen voorganger en gemeente, 

en de gemeente onderling, beter zou kunnen (zie de bijlage 'liturgische overwegingen'). We realiseren ons 

dat een radicaal ander concept hoge kosten met zich meebrengt, maar ook dat die investering de 

Kruiskerk kan helpen om voor de komende jaren hét gezicht van de kerk in Amstelveen-Noord te blijven, 

een plek waar je je – mede door de nieuwe opstelling – geïnspireerd kunt voelen. 

 

De basisgedachten zijn als volgt: 

1. De gemeente viert de liturgie rond een tafel – de gemeente als geheel is liturgisch centrum. Een 

ronde tafel kan de gedachte versterken dat je er als gemeente omheen zit. De liturgische tafel staat 

niet op het podium, maar ervoor (als het podium moet blijven bij herinrichting).  

2. Er is ook een (i.v.m. het zicht verhoogde) lezenaar, waarop de schriftlezing gedaan wordt, en de 

preek gehouden wordt. 

3. Als het huidig podium blijft, zou het diverse andere functies kunnen krijgen: a. decor van de 

viering (bijv. door een gestileerde avondmaalstafel, vgl. Thomaskerk, en kunstvoorwerpen); b. 

gedachtenisplaats – aan de linker of rechterzijde; c. plaats voor het koor; d. plaats voor de piano en 

eventuele andere muziekinstrumenten bij uitvoeringen anders dan op orgel.  

4. De huidige preekstoel heeft geen liturgische functie meer als het centrum van de liturgie in het 

midden van de kerkzaal komt. Dat betekent dat hij kan worden weggehaald, of dat het grote 

klankbord verwijderd kan worden, of dat hij gehandhaafd blijft in de huidige vorm.  
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VOORSTEL 1 

 

- de ruimte wordt in drie 

vakken verdeeld, met een 

(ronde) liturgische tafel als 

centrum. 

- de buitenste vakken (met 

stoelen) volgen de muren 

- er komt een (voor het zicht) 

verhoogde lezenaar voor 

schriftlezingen en preek. 

- op het ‘podium’ verliest de 

preekstoel zijn functie en 

zou deze vanuit liturgisch 

perspectief mogen 

verdwijnen 

-  het nu lege podium kan 

andere functies krijgen a. de 

gedachtenishoek; b. het 

koor; c. een gestileerde 

avondmaalstafel, als 

voortdurend ‘decor’ van de 

liturgie;  

d. de vleugel en eventuele 

andere instrumenten, ten 

tijde van een concert. 

- het ontwerp is praktisch: bij 

grote vieringen kan de 

‘busopstelling’ (met extra 

stoelen) worden hersteld, de 

zaal (en opstelling) wordt 

meer multifunctioneel. 
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VOORSTEL 2 

 

 

- De ruimte wordt in vier 

vakken verdeeld; de vakken 

‘kijken’ naar de 

avondmaalstafel (die ook 

rond zou kunnen zijn) 

- De banken kunnen deels 

blijven staan (zie tekening), 

maar de commissie beveelt 

stoelen aan in plaats van 

banken (i.v.m. flexibele 

inzet zaal) 

- zie verder de beschrijving 

hierboven. 

 

 

Hoe verder 

We hebben uitsluitend vanuit onze liturgische overwegingen beide bovenstaande voorstellen gemaakt, 

waarbij vermeld zij dat we ons heel goed realiseren dat er op andere terreinen voetangels en klemmen van 

velerlei aard zijn, onder andere bouwtechnische (verwarming, aflopende vloer, brandveiligheid), 

esthetische en financiële. De status van de Kruiskerk als Rijksmonument kan beperkingen meebrengen. 

De kerkenraad moet beoordelen wanneer en hoe onze gemeente zal worden geïnformeerd en betrokken. 

De commissie beveelt aan een volgende stap te zetten en een of meer deskundigen te laten kijken of de 

ideeën te realiseren zijn en zo ja, hoe dit optimaal zou kunnen gebeuren. Wij denken dat een 

klankbordgroep voor deze deskundigen, bestaande uit enkele leden van de huidige herinrichting- en 

liturgiecommissies, nodig en zinvol is. Een goede (3D)-presentatie van een verkenning van de ideeën zal 

ongetwijfeld bijdragen aan een correcte beeldvorming in onze gemeente en een goede onderlinge 

discussie op gang brengen. 


