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Jack: “De verbouwing is in juli 2020 be-
gonnen. Op zich een gunstige tijd omdat 
we het grootste gedeelte van de bouw 
toch geen kerkdiensten voor grote groe-
pen konden houden. Onze gemeente 
heeft, na samenvoeging met de voorma-
lige gereformeerde Maranthakerk, zo’n 
duizend leden. Ongeveer zeshonderd 
daarvan zijn kerkelijk meelevend. Voor 
hen houden we in de Oude School, die 
hiernaast staat, kleinschalige kerkdien-
sten die we live uitzenden via ons YouTu-
be kanaal. Best Mooi om te zien dat vaak 
meer mensen de dienst online bekijken 
dan anders in de kerk zitten. Voordeel is 
uiteraard dat de kerkdienst ook op een 
later tijdstip bekeken kan worden. Er zijn 
mensen die iedere week verschillende 

kerkdiensten bekijken. Wel missen we 
het onderlinge contact. We kijken er naar 
uit om de diensten straks ook weer als 
vanouds in onze eigen kerk te organise-
ren.”

Kerkzaal alweer in gebruik
“Deze week zijn we gestart met het op-
nemen van de dienst vanuit de geren-
oveerde kerkzaal. Het uiterlijk van de 
kerkzaal is behoorlijk veranderd. De 
muren waren van grijs metselwerk en 
zijn nu wit gemaakt. Het plafond van 
teakhouten schroten is vergrijsd groen 
geschilderd. Het liturgisch centrum (po-
dium met preekstoel) is vergroot en er 
is een groot scherm geplaatst waarop 
we de Bijbelteksten en liederen met een 

beamer kunnen projecteren. We hebben 
een groot schakelpaneel om alle tech-
niek van licht en geluid goed te kunnen 
bedienen. De grote kroonluchter is ver-
vangen door zeven kleinere en dimbare 
armaturen. De vloer is hetzelfde geble-
ven net als de preekstoel. De laatste is 
afkomstig uit de voormalige kerk, die in 
1964 is afgebroken. Deze preekstoel da-
teert van 1773.”

Grote wens
“Op dit moment komen we nog via de 
nooduitgang de kerkzaal binnen. Begin 
april staat de oplevering van het hele 
gebouw gepland. Dan zijn de nieuwe 
toegangsdeuren van de hal naar de kerk 
geplaatst. Voor de renovatie kwam je via 

De Koepelzaal, het ronde bijgebouw naast De Wijnstok, heeft plaatsgemaakt voor een vierkante zaal met glas rondom. Jack 

de Jong, voorzitter van de Wijkraad voor Kerkrentmeesters van de PKN-gemeente in Dubbeldam is tevens voorzitter van het 

bouwteam. Hij is tevreden over de voortgang van de nieuwbouw op het kerkterrein aan de Dubbelsteynlaan West 70. “Het 

gebouw is helemaal waterdicht. De kerkzaal zelf is begin februari opgeleverd. We gaan nu verder met de afwerking van de 

nieuwbouw.”

Wijnstok en 
Maranathazaal 
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Voorzitter van het bouwteam Jack de Jong is blij met de voorspoedige verbouwing 
van de Wijnstok en haar bijgebouwen. In de kerkzaal staan weer de oude stoelen. 
Wie wil kan één of meer nieuwe stoelen sponsoren.
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de deuren onder het balkon de kerkzaal 
binnen. De kerk was visueel afgeschei-
den van de bijgebouwen. Er was een gro-
te wens bij onze gemeenteleden, dat de 
kerkzaal zichtbaar zou worden, ook als je 
in de aanbouw bent. Met een grote gla-
zen pui, die de hal direct met de kerkzaal 
verbindt, komt deze wens in vervulling. 
Lugten Malschaert Architecten heeft in 
het hele ontwerp van de renovatie en 
nieuwbouw glas een grote rol laten spe-
len. Zo is er veel zicht van binnen naar 
buiten en andersom. We willen als kerk-
gemeente onze blik naar buiten richten.”

Professionele keuken
“Onze gemeente organiseert bijvoorbeeld 
al langer voor iedereen die het gezellig 
vindt, iedere maand op vrijdagavond een 
gezamenlijke maaltijd. Verschillende kop-
pels koken op deze avonden een uitge-
breide warme maaltijd. Vaak bereidden 
zij die maaltijd thuis flink voor. Dat hoeft 
niet meer. In de nieuwbouw wordt een 
professionele keuken gerealiseerd met 
alle apparatuur van koel- en vrieskasten 
tot aan een afwasstraat toe. Ook handig 
voor bruiloften en recepties die, als coro-
na het toelaat, ongetwijfeld weer bij ons 
zullen plaatsvinden in de nieuwe Marana-
thazaal.”

Maranathazaal
“De zaal, die de vervanging is van de Koe-
pelzaal, krijgt een podium, een beamer 
met projectiewand, sfeerverlichting en 
openslaande deuren naar een groot ter-
ras. Dit maken we aan de zijkant op de 
plek waar vroeger De Rank stond. De 
nieuwbouw is veel meer geconcentreerd 
tegen de kerk aan en meer aan de achter-

zijde gerealiseerd. De fietsenstalling, die 
hier voorheen stond, verplaatsen we rich-
ting de achterzijde. Op het parkeerterrein 
aan de voorzijde komen weer evenveel 
parkeerplaatsen terug. Het plein is als ge-
heel veel beter te benutten. Zeker voor 
een evenement als Rommeldam.”

Rommeldam
“De opslagruimte voor Rommeldam, de 
Rommeldamhal, is tussen de kerk en de 
pastorie gebouwd en goed bereikbaar 
vanaf het kerkplein. Of er dit jaar een 
Rommeldam gehouden wordt, is zeer de 
vraag. De kerk en het terrein zijn in juni 
zeker klaar, maar ik denk dat we vanwe-

ge corona nog geen evenementen mo-
gen organiseren. We hebben geen spul-
len ingezameld en bestaande voorraad 
hebben we voor de verbouwing groten-
deels gedoneerd aan kringloopwinkels. 
In de toekomst zullen we Rommeldam 
uiteraard wel weer organiseren.”

Stiltecentrum
“Rommeldam is een feest waar veel men-
sen van genieten. Ook mensen die geen 
gemeentelid zijn: van bezoekers tot aan 
een groot aantal vrijwilligers. We zijn een 
open kerk met activiteiten voor en door 
anderen in de wijk. Muziekcentrum Dub-
belsteyn zal weer les gaan geven in ons 
gebouw, verschillende koorverenigingen 
en het wekelijkse herstelcafé op dinsdag-
middag komen terug. We zijn bezig met 
de inrichting van een stiltecentrum voor 
alle wijkbewoners. Daarnaast komt er 
een condoleancezaal. Hier kunnen men-
sen voor een uitvaart afscheid nemen 
van de overledene.”
Jack besluit: “We hopen dit jaar, mis-
schien in september, een openingsfeest-
je te geven zodat iedereen de gelegen-
heid krijgt ons vernieuwde onderkomen 
te bewonderen.”
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Op het dak van de nieuwe Maranathazaal komen 
zonnepanelen die het gebouw duurzaam zullen verwarmen.

De Maranathazaal heeft veel ramen, 
net als de voormalige Koepelzaal.

De nieuwe entree is heel ruim en kan 
dienen als ontvangsthal met statafels.

Aan de zijkant komt een groot terras waar tijdens 
activiteiten van koffie en thee genoten kan worden.


