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D
e kerk is een oorspronkelijk 

ontwerp van architect Ben 

Ingwersen en werd in 1965 

in gebruik genomen als Gereformeerde 

Kerk. Het ademt de sfeer van de jaren 

zestig. Ingwersen liet zich inspireren 

door de befaamde kerk Notre 

Dame du Haut, van Le Corbusier in 

Ronchamp. 

In de loop van de jaren was de 

kerkzaal haar originele frisheid 

verloren. De grindvloer was grauw 

en grijs geworden, als in een 

autoshowroom. Er was meubilair 

bijgekomen, bestaand meubilair was 

geschilderd. Het wit van de wanden 

was smoezelig. Het schoonmetselwerk 

waarin het podium was opgetrokken 

droeg weinig bij aan een goede sfeer. 

Het later toegevoegde orgel naast het 

liturgisch centrum had een franje die 

detoneerde in de overigens strakke 

kerk. Samenhang ontbrak, het was tijd 

voor verandering.

Kerkenbeurs

De commissie belast met herinrichting 

van de kerkzaal reisde in 2017 naar 

de Kerkenbeurs in Utrecht, trefpunt 

van aanbieders en opdrachtgevers 

rond kerkelijke facilitaire zaken. Zij 

schoven aan bij de lezing ´Zeven 

valkuilen van kerkinterieurs en hoe ze 

te voorkomen´, van Daphne van der 

Knijff, van VDKL Interieurarchitectuur. 

Zij werd uitgenodigd voor een gesprek 

en ontwierp het nieuwe interieur.

Van der Knijff: “Ik ben eerst naar een 

zondagse kerkdienst gegaan. Dan 

zie je hoe de ruimte functioneert, 

compleet anders dan wanneer je 

er op een stille woensdagmiddag 

binnenstapt. Ook maakte ik kennis 

met de gemeente en ik vroeg: ‘wat 

vind je mooi in de kerkzaal, wat wil je 

veranderen?’

Daar kwam een palet aan wensen uit. 

Aan mij om een ontwerp te maken 

dat aan de ene kant respect toonde 

voor het oorspronkelijke ontwerp en 

aan de andere kant aansloot bij de 

wensen van de huidige gebruikers. 

In drie trefwoorden: de kerkzaal 

Begin juni werd de Pelgrimkerk in Haarlem feestelijk opnieuw in 

gebruik genomen. Met meer kleur, richting en eenheid is de kerk klaar 

voor de toekomst.

Orgel van de Gereformeerde Gemeente in Opheusden

Meer kleur in 
de Pelgrimkerk

““Wat vind je mooi in de kerkzaal, 

wat wil je veranderen?”
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moest warmer, kleurrijker en gezelliger 

worden. Gezelliger in de zin van: 

mensen moesten zich er thuis kunnen 

voelen, ook nieuwe kerkgangers. 

Kort samengevat was de wens van de 

gemeente: een uitnodigende plek waar 

zij hopelijk nog lange tijd met veel 

plezier en liefde kan samenkomen om 

God te loven. ”

Metallic saus

Het orgel had bij plaatsing in deze kerk 

al in Delft en Amsterdam geklonken. 

De orgelkast was nogal uitbundig 

versierd. Dat viel op in de strakke lijnen 

van de kerk. Het vroeg behoorlijk wat 

aandacht, daar naast het liturgisch 

centrum. 

Van der Knijff: “Ik heb wel eens 

gekscherend gezegd: wat doet die 

olifant daar in de kamer? Om het beter 

te laten passen deed ik drie dingen. De 

zijwand, bestaande uit geprononceerd 

stucwerk, liet ik sauzen in een 

warme messingkleur, de kleur van de 

orgelpijpen. Het is een metallic lak, 

die de kleur verandert als het licht er 

anders op valt. Ten tweede verwijderde 

ik sierlijsten van het orgel. Ik haalde 

niet alle versiersels er af, dat zou te 

ver gaan. Ten derde werd het liturgisch 

centrum wat groter en veranderde 

ik de kijkrichting van de stoelen en 

banken. Het resultaat is zoals ik mij 

had voorgesteld: het orgel is geen 

aandachttrekker meer.”

Dat het oorspronkelijke stucwerk in 

tact bleef, heeft twee redenen. Een: 

opnieuw stuccen zou veel geld hebben 

gekost. Twee: de grove structuur speelt 

een belangrijke rol bij de akoestiek 

van de kerkzaal. Dat veranderen zou 

onvoorspelbare gevolgen hebben.

Voor de achterwand ontwierp Ingwersen 

destijds een accent met gekleurd glas-

in-beton. Daar onder was, als de punt 

van een uitroepteken, de technische unit 

geplaatst. In het ontwerp van Van der 

Knijff ging de techniekruimte naar de 

oorspronkelijke orgelberging. Zo werd 

het glas-in-beton weer de blikvanger 

achter in de kerkzaal. 

Banken

Je hoort het vaker: in gemeentes leven 

verschillende opvattingen als het gaat 

om de keuze voor banken of stoelen. Zo 

ook in Haarlem-West, waar de gekozen 

oplossing de charme van de eenvoud 

heeft: banken én stoelen.

Van der Knijff: “Ik zag in dat de banken 

wel degelijk een belangrijk element 

waren in het ontwerp van de kerkzaal. 

Wie beter naar de banken kijkt, herkent 

er elementen uit het gebouw in. Maar 

de wens om stoelen te gebruiken was er 

ook, evenals het eenvoudige feit dat de 

zes meter lange banken niet te slepen 

waren. Ik zocht een manier om deze 

uitgangspunten te integreren. 

De banken werden ingekort tot maten 

tussen de drie en vier meter. Er kwamen 

stoelen, geleverd door Offex, in vier 

verschillende tinten, die aansloten bij de 

mahoniekleur van de banken. Banken 

en stoelen werden om en om opgesteld. 

Zit je in de bank, dan staan er stoelen 

voor je. En andersom. Zo ontstaat een 

speelse mix met een nieuwe eenheid, 

die je geen moment doet denken ‘o ja, 

we moesten nog een paar oude banken 

kwijt’. En het scheelde ook nog eens de 

aanschaf van 100 stoelen.”

Mocht gaandeweg blijken dat er 

niemand meer op de banken wil 

zitten, dan zullen die langzamerhand 

verdwijnen en plaats maken voor 

stoelen. De praktijk zal het leren.

Hergebruik

Het hout van de verdwenen banken, 

werd hergebruikt. Om te beginnen in 

de treden van het uitgebreide liturgisch 

centrum. Dat bleek een gouden ingreep, 

het hout ligt er alsof het er altijd al lag. 

Ander bankenhout vond herbestemming 

in het nieuwe, door Van der Knijff 

ontworpen liturgische meubilair: 

lezenaar, tafel, doopvont. 

“Het oorspronkelijke meubilair had 

iets luchtigs, een zekere rankheid. Dat 

wilde ik graag terugbrengen. Er was niet 

genoeg hout over voor alle meubels. En 

bij sommige meubels zou dat massieve 

hout ook te zwaar zijn geweest. Daar 

ziet er net zo mooi uit, maar is stukken 

lichter. Net als bij het oorspronkelijke 

meubilair zijn de gebruikte materialen 

niet geschilderd, maar gewoon 

zichtbaar.”

Van hout uit de banken werd een nieuw 

kruis gemaakt voor de wand achter het 

liturgisch centrum. De frames van het 

liturgisch meubilair zijn in dezelfde 

kleur messing als de zijwand. Qua vorm 

verwijzen zij naar de schuine lijnen van 

de plafonds en wanden. Het bekken van 

het doopvond is hergebruikt. 

Auteursrechten

licenties 

voor de kerk

CCLI faciliteert toegang tot gelicenseerde christelijke muziek en media.  

CCLI is dé partner voor kerken, stichtingen en andere partijen voor een 

simpele en legale oplossing met betrekking tot auteursrechten en de 

complexe administratie hiervan. 

Wanneer u als kerk:

 » liedteksten projecteert via de beamer

 » kerkdiensten streamt via het internet

 » muziek uitvoert of afspeelt

of op een andere wijze muziekwerken openbaar maakt, dan hee8 u te 

maken met het auteursrecht.

Dankzij de auteursrechten licenties van CCLI hee8 uw kerk het rechtmatige 

gebruik van de liederen eenvoudig en betaalbaar geregeld.*

CONTACT

Hee8 u vragen over CCLI, SongSelect, Online Rapporteren of hee8 u andere 

vragen. Neem dan contact op.

Tel. +31 314 36 03 90    Web. nl.ccli.com

*De Lied licentie voor het projecteren van liedteksten dekt een belangrijk deel van de 

samenzang liederen. De overige bij CCLI verkrijgbare auteursrechten licenties dekken 

vrijwel alle samenzangliederen waarop auteursrecht rust.

Bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer kennen we de 

kerkelijke markt als geen ander! Veel kerkelijke 

gemeenten hebben dit al ervaren en hebben 

Betere voorwaarden

voor uw lening? 

“ Het oorspronkelijke 

meubilair had iets luchtigs, 

een zekere rankheid. 



Marmoleumvloer

In zijn ontwerp had Ingwersen vooral 

gebruik gemaakt van natuurlijke 

materialen. Hij gebruikte ‘echte 

materialen’ zoals grof stucwerk, 

houten schroten en grindbeton. Bij 

het vervangen van de vloer was de 

keuze tussen natuurlijker marmoleum 

of praktischer vinyl. De keuze viel op 

marmoleum, aan de uitvoering werd 

veel aandacht besteed.

Van der Knijff: “Wij wilden niet 

de strakke uitstraling van de 

marmoleumvloer in een ziekenhuis. 

Het werd een blokkenpatroon, in 

kleuren die zijn afgestemd op andere 

materialen in de kerk. Nu is het in een 

kerk met geen enkele rechte hoek lastig 

om een uitgangspunt te kiezen voor 

zulke belijnde vloerbedekking. Ik vond 

die in de schuine lijn van het podium. 

Daarheen staan nu ook de stoelen en 

banken gericht en dat werkt goed.”

De Pelgrimkerk is een gemeentelijk 

monument. Er mocht niet zomaar 

ander, gekleurd glas in de ramen van 

Ingwersen. Het goedkopere alternatief: 

gekleurd folie, en wel in de kleuren van 

het glas-in-beton in de achterwand.

Tussen het krijgen van de opdracht 

en de heropening van de Pelgrimkerk 

zitten ongeveer elf maanden. Dat is snel 

voor een kerk, vindt Van der Knijff. “Er 

is een groot verschil tussen particuliere 

en kerkelijke opdrachten. Particulieren 

willen het liefst volgende week al 

beginnen. Bij kerken duurt het soms 

jaren voordat alle trajecten doorlopen 

zijn. In mijn werk heb ik een leuke mix 

van die twee snelheden. Het komt voor 

dat ik kerken moet bellen om te vragen 

hoe de vlag erbij hangt. Zo niet bij de 

Pelgrimkerk, trouwens.”

Gemeente: www.pelgrimkerk.nl 

Ontwerp interieur: www.vdkl.nl 

Leverancier stoelen: www.offex.nl 

Restauratie orgel: www.kaatentijhuis.nl 

Aannemer: www.bouwbedrijfjochem.nl
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Schaapsound is de leverancier
voor spraak- en muziekinstallaties,
liturgieprojectie en HD KerkTV

Oude Kerk Scheveningen

Goed overzicht
De predikant van de Pelgrimkerk is ds. Sicco Zijlstra.Vanwaar hij doorgaans staat, 

heeft hij een prachtig overzicht over de opnieuw ingerichte kerkzaal. 

“Het was al jaren mijn wens om de kerkzaal te verbeteren. De ruimte was een 

beetje shabby geworden. De banken versleten en verschoten. De grindvloer 

vlekkerig en vies. De muren ooit wit en nu verstoft. ’s Zondags viel het nog mee. Pas 

doordeweeks in een lege kerk zag je hoe erg het was.

Nu is de zaal mooier, lichter en eigentijdser. Inderdaad, we hadden ook de wens 

geuit dat de kerkzaal gezellig zou zijn. Dat past bij onze gemeenschap, die is 

informeel van aard. Wij vinden onderling contact belangrijk. Wij komen hier samen 

om elkaar en God te ontmoeten. 

Banken of stoelen, dat was een punt. Een paar jaar geleden bespraken we dit 

lieten dat niet toe. Bovendien kwam er een legaat beschikbaar dat nieuwe stoelen 

mogelijk maakte. Toen we met een concreet plan kwamen, belandden we in een 

patstelling. Sommigen zeiden direct: gaan we doen! Voor anderen was het een 

gevoelig punt: ze horen bij de kerk, ze zitten toch lekker? Wij voelden aan dat het 

ongenoegen zou geven als we onze plannen zouden doorzetten. Bovendien wisten we 

niet zeker of een ander bankenplan wel zou mogen in een monument als het onze.

oplossing: stoelen én banken! Het voelt volkomen vanzelfsprekend aan en iedereen 

is enthousiast.”


