Burgemeester Jan-Frans Mulder, Ger Groenewegen, Diana Suykerbuyk en Pieter
Overduin (vlnr) van de stichting Kerk in Klooster demonstreerden de harde
kerkbanken nog even. Nu is er meer keus, er zijn ook comfortabele stoelen. ©
Camile Schelstraete

Zee van ruimte in Hof te Zandekerk
na herinrichting
KLOOSTERZANDE - De Hof te Zandekerk in Kloosterzande lijkt ineens een
stuk groter. Twaalf kerkbanken hebben plaats gemaakt voor zestig
comfortabele stoelen.
Recepties, conferenties, bedrijfspresentaties, huwelijken, concerten: de
mogelijkheden voor de Hof te Zandekerk zijn eindeloos sinds de herinrichting. ,,Er is
hier een zee van ruimte ontstaan”, zegt penningmeester Ger Groenewegen van de
stichting De Kerk in Klooster.
Harde banken: De herinrichting was nodig om het gebouw uit 1609 te behouden voor
de toekomst en rendabel te maken, legt Groenewegen uit. De kerk was voorheen
eigendom van de Protestantse gemeente Oosthoek en ging in 2018 over naar De
Kerk in Klooster. Door de vaste kerkbanken, die een groot deel van het oppervlak in
beslag namen, kon de inrichting niet aangepast worden. Dat was bij veel
evenementen onhandig. Bij bruiloften was de ruimte eigenlijk te krap om de receptie
van de tuin naar het kerkje zelf te verplaatsen, bij slecht weer. ,,En bij de jaarlijkse
wintermarkt werden er oude deuren óp de banken gelegd, zodat mensen hun spullen
daar op konden presenteren.” Voor concertpubliek waren de harde, houten
banken verre van comfortabel: ,,Sommige mensen kwamen niet meer naar concerten
vanwege de banken.”

Sommige mensen kwamen niet meer naar concerten
vanwege de banken
Ger Groenewegen, Penningmeester

De stichting wilde daarom een aantal kerkbanken weg halen. Dat deed in 2018 nogal
wat stof opwaaien bij verschillende partijen. De Oudheidkundige Kring De Vier
Ambachten maakte bezwaar bij het college van B en W in Hulst. De banken zijn
namelijk historisch erfgoed. Ze dateren van omstreeks 1646 en horen bij het interieur
van het kerkje, dat een Rijksmonument is. Er werd uiteindelijk een compromis
bereikt. Acht van de twintig banken zijn blijven staan en niets is weggegooid. ,,De
verwijderde banken zijn opgeslagen door de gemeente Hulst.”

Nieuwe houten vloer
De zes bestuursleden bleken over gouden handjes te beschikken. Ze deden bijna
alles zelf, vertelt Groenewegen. ,,We hadden ons goed voorbereid.” Met een proef
werd gekeken hoe de banken er het beste uit konden worden gehaald.

Dat bleek het best te gaan door de houten vloer tussen de bankelementen door te
zagen. ,,Op een week tijd waren ze eruit.” Op die plek ligt nu een nieuwe houten
vloer, waar stoelen met blauwe en rode bekleding op gezet kunnen worden in allerlei
formaties. Ook is de verlichting vernieuwd en de geluidsinstallatie. Ger
Groenewegen, Diana Suykerbuyk, Pieter Overduin en Bram van der Beek vormen
momenteel het bestuur en willen vooruit met het kerkje. Groenewegen: ,,Het gebouw
moet in beweging blijven.”

Hieronder de iets geredigeerde tekst van het artikel uit BN de Stem/PZC met bronvermelding voor
gebruik op onze facebookpagina.

Zee van ruimte in Hof te Zandekerk na herinrichting
KLOOSTERZANDE - *) De Hof te Zandekerk in Kloosterzande lijkt ineens een stuk
groter. Twaalf kerkbanken hebben plaats gemaakt voor zestig comfortabele stoelen.
Recepties, conferenties, bedrijfspresentaties, huwelijken, concerten: de mogelijkheden
voor de Hof te Zandekerk zijn eindeloos sinds de herinrichting. ,,Er is hier een zee van
ruimte ontstaan”, zegt penningmeester Ger Groenewegen van de stichting De Kerk in
Klooster.
Harde banken: De herinrichting was nodig om het gebouw uit 1609 te behouden voor de
toekomst en rendabel te maken, legt Groenewegen uit. De kerk was voorheen eigendom
van de Protestantse gemeente Oosthoek en ging in 2018 over naar De Kerk in Klooster.
Door de vaste kerkbanken, die een groot deel van het oppervlak in beslag namen, kon
de inrichting niet aangepast worden. Dat was bij veel evenementen onhandig. Bij

bruiloften was de ruimte eigenlijk te krap om de receptie van de tuin naar het kerkje zelf
te verplaatsen, bij slecht weer. ,,En bij de jaarlijkse wintermarkt werden er oude deuren
óp de banken gelegd, zodat mensen hun spullen daar op konden presenteren.” Voor
concertpubliek waren de harde, houten banken verre van comfortabel: ,,Sommige
mensen kwamen niet meer naar concerten vanwege de banken.”
Sommige mensen kwamen niet meer naar concerten vanwege de banken, aldus Ger
Groenewegen.
De stichting wilde daarom een aantal kerkbanken weg halen. Dat deed in 2018 nogal wat
stof opwaaien bij verschillende partijen. De Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten
maakte bezwaar bij het college van B en W in Hulst. De banken zijn namelijk historisch
erfgoed. Ze dateren van omstreeks 1646 en horen bij het interieur van het kerkje, dat
een Rijksmonument is. Er werd uiteindelijk een compromis bereikt. Acht van de twintig
banken zijn blijven staan en niets is weggegooid. ,,De verwijderde banken zijn
opgeslagen door de gemeente Hulst.”
Nieuwe houten vloer:
De zes bestuursleden bleken over gouden handjes te beschikken. Ze deden bijna alles
zelf, vertelt Groenewegen. ,,We hadden ons goed voorbereid.” Met een proef werd
gekeken hoe de banken er het beste uit konden worden gehaald.
Dat bleek het best te gaan door de houten vloer tussen de bankelementen door te
zagen. ,,Op een week tijd waren ze eruit.” Op die plek ligt nu een nieuwe houten vloer,
waar stoelen met blauwe en rode bekleding op gezet kunnen worden in allerlei formaties.
Ook is de verlichting (en als extra sfeerverlichting het oude tongewelf) vernieuwd en een
geluidsinstallatie aagebracht.
Ger Groenewegen, Diana Suykerbuyk, Pieter Overduin en Bram van der Beek vormen
momenteel het bestuur en willen vooruit met het kerkje. Groenewegen: ,,Het gebouw
moet in beweging blijven.”
*) de tekst van dit artikel is grotendeels overgenomen uit BN de Stem/PZC van 14
febr.2020.
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