
Toespraak bij heropening Goede Herderkerk op 2 en 3 juli 2022 door 

Christian Sijbinga, als voorzitter van de kerkenraad en projectleider van de 

verbouwing. 
 
 
Toespraak opening GHK 
 
Deel 1:  zaterdag 2 juli 
 
Peter hartelijk dan voor de uitleg van de historie van dit gebouw en wat we de afgelopen 
maanden aangepakt hebben in de kerk.  Er is overigens nog veel meer gedaan, maar dat 
kunt u met uw eigen ogen zien. Een paar dingen die ik wel wil noemen is dat de hele 
beneden verdieping is energiezuinig aangelegd.  We hebben nu elektrische 
vloerverwarming, dubbelglas en geluid-warmte isolerend plafond. En de hele kerk is 
voorzien van LED verlichting 
 
Mijn naam is Christian Sijbinga en ik ben voorzitter van de kerkenraad. 
Namens deze kerkenraad wil u allen van harte welkom heten op dit openingsweekeinde die 
deze middag gestart is en morgen met een feestelijke dienst wordt afgesloten.  
 
Trots,  dat is hoe ik me op dit moment voel.  
Trots dat wij als gemeente deze verbouwing met elkaar voor elkaar gekregen hebben. 
Ik kan dan ook niet anders dan iedereen die hier een bijdrage aan geleverd heeft bedanken. 
 
Ik ben vooral erg trots op de groep vrijwilligers die hier 8 maanden lang, bijna dagelijks, 
aanwezig waren om de kerk te ontruimen, te slopen, rommel en puin af te voeren en vooral 
daarna weer alles op te bouwen.  Het mag duidelijk zijn dat het zonder deze zeer 
enthousiaste groep mensen het onmogelijk was geweest om deze verbouwing te laten 
slagen. In de PZC en vanmorgen bij GoFM heb ik aangegeven dat hun in breng ons ongeveer 
200 duizend euro heeft bespaard.  Maar eigenlijk denk ik dat dit bedrag veel hoger ligt. 
 
Waar ik hen ook voor wil bedanken is de samenwerking, ontmoetingen en de gesprekken die 
we samen gehad hebben. Dit is iets wat uniek was en ik niet zo gauw zal vergeten.  
Tijdens de bouw zijn we al begonnen met het gebouw te gaan gebruiken waar deze voor 
bedoeld is: Ontmoeten.  Dit was een belangrijke eis van de gemeenteleden en de kerkenraad 
dat na de verbouwing dat veel makkelijker moet zijn.  Ik denk dat we kunnen constateren 
dat dat zeker gelukt is.  Vanaf hier kan ik zo het (vernieuwde) voorplein zien, en vanaf het 
plein kan iedereen zo naar binnenkijken en lopen.  Transparanter als de ingang nu is is bijna 
niet mogelijk. EN iedereen, valide of mindervalide, kan door de zelfde ingang naar binnen en 
buiten.  Boven in de kerkzaal zijn foto’s van de verbouwing te zien. Neem een drankje mee 
en ga er maar rustig voor zitten, bijvoorbeeld tijdens het orgel concert. 
 
U heeft ook kunnen zien dat nog niet alles af is. We moeten de trap naar boven nog 
afwerken, de schuifwand moet nog goed gemonteerd worden, en de kozijnen buiten 
moeten nog geschilderd worden.  Daarnaast zijn er nog vele andere zaken die geregeld 
moeten worden om het gebouw weer “eigen” te maken. We blijven werken aan onze 
gemeente opbouw, letterlijk en figuurlijk. 
 



Dan denk ik dat het nu tijd is om langzaam aan naar de officiële opening te gaan.  Hiervoor 
geef ik het woord aan Leontien. 
 
 
Deel 2: zondag 3 juli 
 
Beste mensen, 
Mijn naam is Christian Sijbinga en ik ben voorzitter van de kerkenraad en projectleider van 
de verbouwing 
 
Zo op de drempel van de her-ingebruikname van deze kerk mag ik, als projectleider van de 
verbouwing, het opgeknapte gebouw overdragen aan de gemeente en kerkenraad.  Een 
belangrijke mijlpaal voor onze gemeente. Dit omdat het verbouwen van het kerkgebouw het 
laatste actiepunt is uit het advies van de commissie Toekomst uit 2016.  Hiermee zijn alle 
gedefinieerde actiepunten afgerond. 
 
Wij mogen ons gelukkig prijzen met de talenten van onze gemeenteleden. We hebben een 
architect, we hebben aannemers, we hebben regelaars, we hebben handige Harries, we 
hebben schoon Jetjes.  Allemaal talenten die we nodig hadden voor het maken van het 
ontwerp, de uitvoering en de afronding van de verbouwing binnen het budget en met de 
benodigde functionaliteit.  Vele uren van voorbereiding, overleg, rekenen en tekenen zijn 
vooraf gegaan aan de goedkeuring van het plan door de kerkenraad.  
Een veelvoud aan uren is gegaan in het daadwerkelijk slopen, opruimen, bouwen en 
schoonmaken van ons gebouw. 
 
Een groot deel van de werkzaamheden is uitgevoerd door aannemers. Alleen was deze 
verbouwing onmogelijk zonder de inzet van deze vele vrijwilligers. Sommige waren hier 
enkele uren. Enkelen waren hier bijna dagelijks gedurende de afgelopen 8 maanden.  Het 
was een genot om met hen samen te werken, hen beter te leren kennen en goede 
gesprekken te voeren.  We hebben elkaar letterlijk ontmoet, het geen waar deze 
verbouwing uiteindelijk voor bedoeld was. En waar we onze wijkgemeente naar vernoemd 
hebben.  
 
De verbouwing is gereed. Het gebouw was 8 maanden het domein van het projectteam. Er 
zijn alleen nog wat restpunten af te werken die de komende maanden gereed gemaakt 
worden. Vrijdag zijn de projectsleutels vervangen voor de definitieve sleutels en deze zijn 
overgedragen aan de kosters en beheerder.  
De eindstreep is behaald.  Bij sporters vragen ze dan altijd:  En?  wat gaat er nu door je heen, 
wat voel je?”.   
Als ik daar nu een antwoord op mag geven dan is dat:  Trots 
 
Trots dat wij als gemeente deze verbouwing met elkaar voor elkaar gekregen hebben. 
Ik kan iedereen die hier een bijdrage aangeleverd heeft niet genoeg bedanken. 
 
En nu?    
Nu gaan we de kerk weer gebruikt waar deze voor verbouwd is. 
 
Ik geef nu het woord aan de ouderling voor het Welkom en Medelingen. 


