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 c Goede Herderkerk in Terneuzen na verbouwing stuk toegankelijker

De drempel is letterlijk lager

Raymond de Frel
Terneuzen

W
ie al eens in de 
Goede Herder
kerk aan de Ko
ninginnelaan is 
geweest, weet 

dat het niet voor iedereen een 
even makkelijk te nemen vesting 
was. Eerst moest je een aantal 
traptreden op om de toegangsdeu
ren te bereiken, daarna moest je 
nog een flinke wenteltrap op om 
de plek te bereiken waar iedere 
zondag het Woord van God klinkt. 
Natuurlijk, er was een lift voor 
mensen die moeilijk ter been zijn. 
Maar goed toegankelijk? Nee, da’s 
toch anders.

Toen het andere kerkgebouw 
van de gemeente aan de Bellamy
straat was verkocht, had de Protes
tantse Gemeente in Terneuzen 
geld in het laatje. Samen met 
schenkingen en een beroep op de 
onderhoudspot van de kerk kon er 
zes ton worden uitgegeven aan 
een opknapbeurt van de in 1965 
gebouwde Goede Herderkerk. Als 
je daar alle uren bij op zou tellen 
die kerkgangers vrijwillig in het 
werk staken, dan zou de klus zeker 
twee ton duurder zijn uitgevallen, 
vertelt Christian Sijbinga. 

Hij is een van de vele vrijwilli
gers die zich inspant om het kerk
gebouw te moderniseren. ,,Een 
aantal grote veranderingen valt 
misschien niet eens zo op. Neem 
bijvoorbeeld het plafond in de 
kerk. Dat is helemaal geschilderd. 
En alle verlichting is vernieuwd, 
dat is nu allemaal led. Eigenlijk is 

de kerk getransformeerd tot een 
modern toegankelijk gebouw. De 
drempel om naar de kerk te gaan is 
letterlijk een stuk lager. Nu oogt 
het misschien nog een beetje ‘kan
toorachtig’, maar door de aankle
ding voelt het straks echt weer aan 
als een kerk, hoor.’’

Kleurige stoelen
Het interieur wordt ook flink aan
gepakt. Alle kerkbanken, waar me
nig bezoeker na verloop van tijd 
een houten kont op kreeg, zijn 
verwijderd. Straks luister je naar 
liederen en preken vanaf een kleu
rige stoel. Maar het meest is er ver
anderd op de benedenverdieping. 
Zo heeft de Goede Herderkerk nu 
bijvoorbeeld een keuken om u te

gen te zeggen. ,,Eerst hadden we 
maar een heel klein keukentje, 
maar vooral voor ons project Kerk 
en Keuken is het fijn dat we nu 
veel meer plek hebben’’, zegt Sij
binga. Kerk en Keuken biedt men
sen die gewoonlijk in hun eentje 
eten de gelegenheid een aantal ke
ren per maand samen de maaltijd 

te nuttigen. Nu wordt er nog tijde
lijk gekerkt in de Grote Kerk in de 
Noordstraat. 

In het weekend van 2 en 3 juli 
wordt de Goede Herderkerk fees
telijk heropend. Het wordt de 
kroon op het werk van de vele vrij
willigers. Zo ook van Egbert 
Bruins Slot (79) en zijn zwager 
Cees Beerens (75). Misschien wel 
24 uur per week waren zij in de 
weer. Inbouwkasten, een regieta
fel gemaakt van oude kerkban
ken... Niets was hen te gek. ,,Wij 
wonen toevallig ook nog naast el
kaar, dus we mogen ons met recht 
‘Buurman en Buurman’ noemen. 
En natuurlijk hebben we heel vaak 
‘ajeto’ naar elkaar geroepen. Vooral 
als er weer eens iets mis ging’’, 

grapt Bruins Slot. Aan de buiten
kant valt vooral op dat de trappen 
zijn verwijderd, maar ook een 
nieuwe entree zal in het oog sprin
gen. Die wordt grotendeels van 
glas. Dat is niet voor niets, legt Sij
binga uit. ,,We streven naar een 
open, transparante uitstraling, die 
heel veel mensen uitnodigt om 
hier binnen te gaan.’’

Dat kan voor het eerst op 2 juli, 
van 14.00 tot 17.00 uur. Om 15.00 
uur is de officiële opening, om 
16.00 uur een orgelconcert. Een 
dag later is er vanaf 9.00 uur in
loop. Na koffie met iets lekkers 
volgt om 10.00 uur de kerkdienst. 
Na de dienst is er opnieuw gele
genheid om de vernieuwde kerk 
eens goed te bekijken.

Acht maanden lang 
staken aannemers en 
vooral heel veel 
vrijwilligers de handen 
uit de mouwen om de 
Goede Herderkerk in 
Terneuzen te 
verbouwen. 

l 
Eigenlijk is de kerk 
getransformeerd tot 
een modern gebouw.

 – Christian Sijbinga, vrijwilliger 
verbouwing Goede Herderkerk

 e Cees Beerens (links) en Egbert Bruins Slot staken net als andere vrijwilligers heel wat uren in de verbouwing van de kerk. FOTO KELLY THANS

HULST

 Energiebank schiet mensen met kleine beurs te hulp
De energieprijzen stijgen, maar 
hoe krijg je ze omlaag? Energie-
bank Hulst schiet mensen met 
een kleine beurs te hulp. ,,Het is 
een soort voedselbank op het 
vlak van energie”, zegt initiatief-
nemer Pieter Kolen.

De Energiebank is een Nederlandse 
stichting die op steeds meer plek
ken in Nederland van de grond 
komt. Het doel is mensen met een 
kleine beurs helpen om hun ener
gierekening blijvend omlaag te 
krijgen, mits ze daarvoor open
staan. etrainde en gecertificeerde 
vrijwilligers, oftewel energiecoa
ches, helpen daarbij. Bijkomend 
voordeel: er wordt meteen een bij

drage aan de energietransitie van de 
gemeenten geleverd, oftewel   de 
overgang naar duurzamere vormen 
van energie en minder verspilling.

Pieter Kolen uit Sint Jansteen 
werkte zelf jaren in de energiebran
che. Hij hoorde op de radio een item 
over de Energiebank en was meteen 
enthousiast. ,,Ik dacht, hierin kan ik 
mijn energie kwijt.” Energiebank 
Hulst is de eerste in ZeeuwsVlaan
deren, bestaat nu uit zo’n vijf men
sen en zit in de opstartfase.Stap één 
is het zoeken van coaches, die in 
drie dagdelen worden getraind. Ko
len hoopt voor de zomer met vijf 
coaches aan de slag te kunnen en 
dat na de zomer verder uit te brei
den. Voorkennis is niet nodig. ,,De 

motivatie is het belangrijkst. Tech
nisch inzicht en handigheid hel
pen, maar zijn niet noodzakelijk.”

Kleine dingen
De coaches geven voorlichting en 
coaching ‘achter de voordeur.’ Er 
wordt aan huis een analyse ge
maakt waar   praktische adviezen 
uit komen en eventuele hulp bij het 
installeren van energiebesparende 
producten. Het verlagen van de ke
teltemperatuur en de thermostaat, 
sluiten van gordijnen en korter 
douchen kunnen al een verschil 
maken.  ,,Stap twee is dat we pak
ketten willen aanbieden met kleine 
dingen die een verschil maken: 
spaarlampen, tochtstrips of een wa

terbesparende douchekop.” In een 
later stadium denkt Kolen ook aan 
een energiezuinigere koelkast of 
diepvries, die door middel van 
voorfinanciering door derden ver
vangen wordt en later wordt terug
betaald. En als de energiecontrac
ten weer moeten worden verlengd, 

zijn veel mensen geholpen met een 
deskundig advies.

De gemeente Hulst en Hulst voor 
Elkaar ondersteunen het opzetten 
van een Energiebank, vertelt Kolen. 
Energiebank Hulst opereert als een 
project van de stichting Samen voor 
ZeeuwsVlaanderen (voorheen 
Schuldhulpmaatje Hulst). In eerste 
instantie richt de stichting zich op 
Hulst, maar Kolen sluit niet uit dat 
in een later stadium uitgebreid 
wordt naar heel ZeeuwsVlaande
ren. Coaches in spe kunnen zich 
melden bij Pieter Kolen via  
energiebankhulst@zeelandnet.nl 
of 0683513966.

 – Sophie Stockman

l 
We willen pakketten 
aanbieden met kleine 
dingen die verschil 
kunnen maken
 – Pieter Kolen, Energiebank Hulst
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