
 

Verslag overleg platform   1-2-2022 
 
Aanwezig: 
Coby Houthuijse  Hervormde gem. Koog/Zaandijk 
Piet Middelkoop  Stichting Hollandse Vermaning 
Nordin Nassia   Moskee Assendelft 
Simone de Boer  Doopsgezinde Gemeente van Koog en Zaandijk en Westzaan 
Paul Carree   Zaans erfgoed architect 
Lean van ’t hooft  Vanuit pers. oogpunt. 
Gerard Koekkoek  Protestantse gem. Zaandam en/ of als betrokken kerklid 
 
Afwezig: 
Evelien Mager   Vermanging Krommenie 
Klasina Oostrhuis-Runia stichting Zuidervermaning Westzaan 
 
 
We vnl. met elkaar gebrainstormd over wat we willen met dit platform. Over de doelstelling.  
 
De voornaamste oproep is dat er een coördinator (een netwerker binnen de gem. en communicator 
naar de werkgroep) bij de gemeente komt die een grote verbindende factor kan zijn bij bijv.: 

- het aanvragen van een vergunning 
- het  integraal kijken naar de kerken. Dit om bijv. te voorkomen dat er vanuit de verschillende 

gemeentelijke afd. verschillende berichten komen 
- collega’s van binnen de gem. aan laten sluiten bij het platformoverleg 

 
 
Doelstelling: 

- sociaal en maatschappelijk te verbinden 
- het gaat uiteindelijk om het behoud van de kerken / kerkgebouwen 

 
d.m.v.: 

- een laagdrempelig platform zijn 
- online interactief platform waar vraag en antwoord kan zijn. Waar men elkaar kan vinden en 

helpen 
- in kaart brengen welk kerk / welk gebouw wat kan en wil bieden (denk hierbij ook aan de 

kerkenpaspoorten) 
 
 
actie: 
Judith gaat met Lisa in gesprek, op onderzoek uit wat er mogelijk is m.b.t. een coördinerende rol 
vanuit de gemeente. Zodra hier meer duidelijkheid over is volgt er een volgend overleg.  

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Aanvulling van dhr. Koekkoek (ook al per mail rondgestuurd) 
Even wat steekwoorden.  (ref ook NHD  Regio van afgelopen zaterdag  en het stuk over de RK kerk 
Wveer) 
 

- Doelstelling Platform definiëren. 
Wat beoogt Gem Zstad met Kerken visie en platform  
Wat bepaalt wat t Platform gaat oppakken. 

- Vertegenwoordiging / representatie. 
Voorstel :  Gemeente Zstad heeft nu alle contact adressen wel van de Kerkgenootschappen in 
Zstd 
Een brief uitgaan naar ALLE adressen.  
Daarin aangeven dat er een platform is opgezet. Daarin kan nog worden geparticipeerd zo 
men wil. 
Het platform inventariseert knelpunten en brengt deze onder de aandacht van Gem Zstad. 
Het is vrij aan de Kerkelijke Gem. om ook individueel contact te zoek met Zaanstad natuurlijk  
Reactie vragen van ontvangst en instemming  / medewerking van deze opzet. 

- Er zijn nu van 6 kerken een karakter schets gemaakt  
Wat gaan we met de overige doen  ?  Welke onderwerpen / aspecten zijn daarin gedekt  
Welke knelpunten zijn er nu ? ( bestuur  / beheer  / administratie   / techn kennis  etc)      

- Vergunningen en meer  
Hier hoort ook het Bestemminsplan bij als knelpunt bij.  
Coördinatie tussen de afdelingen bij Gem Ztad.  Ref filmpjes 21 dec. jl.  geeft een deel van de 
problematiek  
Het idee van een “convenant” is al ingebracht door PGZ Zaandam , maar voldoet niet aan 
wetgeving  (jan  2020.)  

  



 

En bij deze nog even een overzicht wat aan punten werd opgehaald tijdens de bijeenkomst.  
(ter inspiratie.) 

 
Duurzaam toekomstperspectief voor kerken, waar inhoudelijk aan denken? 
 
• Dialoogfunctie terug in de kerken 
• Voorstellingen combineren met verhaal kerk 
• Nieuwe vorm van kerkdienst 
• “Meer zijn dan een kerk” 
• Trouwlocatie (drankjes kunnen schenken), rouwlocatie 
• Verkopen onder voorwaarden 
• Cultureel, maatschappelijk, feesten 
• Functie krijgen voor de buurt, buurthuis (grotere kans om gebouw te behouden door 

verbinding met buurt), ijkpunt in leefomgeving 
• Aanloopfunctie bijvoorbeeld door puzzel-uitleen, boekhandel, koffiecorner, eetgelegenheden, 

B&B’s 
• Slim en ondernemend combineren, dat functies samengaan, multifunctioneel naar ruimte 

kijken, geloofsgemeenschap blijft er deel van uitmaken 
• Sociale wijkteam, biedt mogelijkheid om langdurige relaties op te bouwen 
• Open huis 
• Bestuur verbreden om meer verbinding te maken met de buurt 
• Langdurige verbintenissen aan kunnen gaan 
• Religieuze gebouwen benutten voor nieuwe functies, daar als gemeente fanatiek in zijn 
• Vb.: Klimaat, mobiliteit, plannen maken vindt plaats in de kerk. Democratie de kerk in. 
• Transformeren tot ander gebruik: wonen, kantoren, speelplek (NB: eigen eredienst?) 

 
 

Wat maakt het platform een succes? 
 

• Sturing geven, keuzes maken, hoe organiseren? 
• Knelpunten bespreken en wegnemen 
• Onderhoudskosten meenemen in paspoorten, kosten spelen mee in keuze functie 
• RK-kerken meenemen  juist de parochies 
• Platform gaat om het samenbrengen van mensen, ook interessant om “blik van buiten” binnen 

te brengen 
• Kerken samenbrengen rond thema’s: vb.: financiën, duurzaamheid, binden vrijwilligers, 

jongeren betrekken (gemeenschappelijke problematieken) 
• Casus in kunnen brengen 
• Spreker die interessant is voor meerdere kerken, voorlopende kerken die ervaring delen. 
• Grote sessies om iedereen betrokken te houden 

 
 


