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De Ontmoetingskerk, Bethelkerk, Thomaskerk, Bethelkapel, Laakkapel, Valkenboskerk en 

Kruispunt is geadviseerd om de deuren te sluiten. De Algemene Kerkenraad had de zware taak om 

deze boodschap te brengen. 

 

Van verdrietig tot een gevoel van berusting; de reacties lopen erg uiteen volgens IJjo Akkerman. 

"Aan elk kerkgebouw kleven herinneringen. Er is gedoopt, getrouwd, begraven. Als de stenen 

konden spreken... Mensen voelen zich zo verbonden aan de plek". Hij benadrukt dat met dit advies 

nog steeds geen definitief besluit is genomen. Dat gebeurt pas in november. De kerken moeten 

uiteindelijk medio 2013 definitief dicht. "Het zijn spannende tijden. Dit soort beslissingen hebben 

altijd gevolgen voor het aantal kerkgangers, dat weten wij ook. We moeten rekening houden dat we 

mensen gaan verliezen. Toch is het nodig. Ik denk dat het zelfs al veel eerder had gemoeten". In 

totaal zijn er 27 protestantse kerkgebouwen in de stad, waarvan er 17 eigendom zijn van de 

protestantse gemeente (PGG). De vijf gebouwen in het centrum zijn vooraf uitgesloten van sluiting. 

Minder dan zeven kerken was niet aan de orde. De commissie concludeert zelfs dat de financiele 

problemen van de PGG zodanig zijn, dat het maximum van zeven ook echt moet worden 

gehandhaafd. De Thomaskerk, Laakkapel en de Valkenboskerk prijkten al eerder op het 

nominatielijstje voor sluiting. Het rapport bevestigt deze keuze nog eens. De Valkenboskerk is nog 

niet zo lang geleden opgeknapt voor 600.000 euro. 'Het is onvermijdelijk', zo staat er in het rapport. 

'De commissie is zich ervan bewust dat er in de afgelopen jaren juist veel is geinvesteerd. Een 

probleem is echter dat er nog meer grote bedragen nodig zijn, want de renovatie is op enkele 

essentiele punten (onder meer het dak) nog niet af'. 

 

Beoordeling 

Bereikbaarheid, functionaliteit, exploitatie, cultuur-historische waarde en geografische spreiding van 

de gebouwen waren de belangrijkste pijlers in beoordeling van de adviescommissie. De kerken 

kunnen tot 1 augustus bezwaar maken tegen de uitkomst. "Maar er zijn goede gronden nodig om 

andere gebouwen te kiezen", benadrukt Akkerman. "Er moet niet alleen op korte termijn gedacht 

worden, ook op de lange termijn is een plan noodzakelijk. Er is immers een hoop vergrijzing". De 

kerk die al op de zaken vooruit loopt, is de Laakkapel. Deze kerk in de Deimanstraat is eigenlijk al 

opgegeven. Kerkrentmeester Theo Hettema vindt het jammer, maar nodig. "Het is financieel een 

blok aan ons been. Het pand dateert uit 1924 en de stookkosten zijn te hoog". De gemeenschap 

wijkt uit naar diaconaal centrum Oase, een ontmoetingsplaats aan de Van Meursstraat. "Natuurlijk 

zijn we aan de Laakkapel verknocht, het brengt een hoop emoties met zich mee. Toch denk ik dat 

we een goede keuze hebben gemaakt en het rapport bevestigt dit". Hettema's banden met de kerk 

liggen in een recent verleden. Hij is in 1991 in Spoorwijk gaan wonen. "Het is een mooi 

karakteristiek gebouw met veel details. Kijk bijvoorbeeld naar de waterspuw^ rs in plaats van de 

standaard waterpijp. Maar er zijn ook nadelen. Er is weinig parkeerruimte, het Jieeft geen uitstraling 

naar buken". Laakkwartier had in de jaren dertig van de vorige eeuw nog een levendige 

kerkgemeenschap. De Oranjekerk bood plaats aan 900 mensen, de Laakkerk had er zo'n 800 en 

eigenlijk was de Laakkapel nog de kleinste met 600 zitplaatsen. "In het jaar 2001 zijn deze drie 

kerken al samengevoegd in de Laakkapel. Inmiddels is het aantal leden zo teruggelopen dat we 

nog maar 150 zitplaatsen nodig hebben". Volgens Hettema is het essentieel om echt in de wijk te 

zitten. "We willen niet voor centralisatie gaan. We moeten op loop- en fietsafstand bereikbaar zijn. 

Alles draait om ontmoeting, daarom gaan we naar de Oase". De kerkraadmeester hoopt op een 

stukje revitalisering. "Met het oog op de toekomst moeten we het anders aanpakken. Een voorbeeld 

hiervan is ons 'alleencafe'. Dit is een ontmoetingsplaats voor mensen in rouw. Hier kunnen ze met 

lotgenoten praten. We gaan hier zeker mee verder, bijvoorbeeld met gespreksgroepen rondom 

rouwverwerking. We gaan niet meer investeren in een gebouw, maar juist in mensen. Soms is er 

professionele begeleiding nodig, daar hebben we geld voor nodig". Toch vindt Hettema het ook 



jammer dat de Laakkapel niet meer a Is zijn kerk doorgaat. "Ik hoop dat: het gebouw bewaard blijft. 

Het staat nu te koop en we zoeken naar een partij die een religieuze invulling voor de kapel heeft. 

De Laakkapel is natuurlijk geen Nieuwe Kerk, maar ons gebouw kan door de jaren heen best 

betekenis krijgen". 


