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Visie op een gebouw 

Voordat je als kerkgemeenschap op zoek gaat naar een gebouw, is het belangrijk om eerst te 
kijken naar je visie en missie als kerk. Dit vertaalt u dan naar een lijst van criteria voor het gebouw 
waar u naar opzoek bent. 

Om je identiteit te bepalen is het belangrijk te kijken wat de missie en visie is van uw 
kerkgenootschap. Dit is immers de identiteit van uw organisatie. 

De kern van elke organisatie is de missie waar het voor staat. Voor ons christenen/kerken is het 
bijna altijd hetzelfde namelijk, 

‘’Het verkondigen van het woord van God aan een verloren wereld. Mensen dicht bij Jezus 
brengen. Dit een voorbeeld van een missie.’’ 

Definitie van visie: 

 ‘’De term visie verwijst naar het gewenste lange termijnperspectief van een organisatie. Een 
organisatie (kerkgenootschap), heeft een visie als het een duidelijk beeld van de toekomst 

heeft.’’ 

 

 

Het is van belang een goed beeld te hebben van de toekomst alvorens u opzoek gaat naar een 
gebouw. U dient een gebouw te zoeken op basis van uw toekomstbeeld, verwachte groei en wie 
u bent als kerkgenootschap.   

Een voorbeeld; stel een gezin voor bestaande uit 2 volwassenen en 5 kinderen. Zij kunnen niet 
opzoek gaan naar een 2 slaapkamer appartement, zonder lift en heel ver uit de buurt van scholen, 
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toch? Zij gaan eerste in kaart brengen hoeveel slaapkamers ze nodig hebben, welke scholen ze 
nodig hebben per kind, wanneer ze verwachten dat de eerste kinderen het huis zullen verlaten 
en vervolgens een eisenpakket samenstellen waar hun toekomstige woning aan moet voldoen. 

Dit is hetzelfde met uw kerkgenootschap. U dient duidelijk op papier zetten wat uw visie concreet 
is. Ondanks dat de missie voor bijna alle kerken gelijk is, zien we vaak dat de visie meestal anders 
is. 

Hierbij een aantal voorbeelden: 

1. Een kerk kan de focus hebben op ex-
verslaafden en om deze op te vangen. 

a. Voor deze kerk is een grote 
slaapruimte nodig of verschillende 
studio’s waar mensen opgevangen 
kunnen worden. Tevens dient er een 
grote keuken geïnstalleerd zijn om alle 
bewoners te kunnen voorzien van 
ontbijt en diner. Daarnaast uiteraard 
een kerkzaal en Bijbelstudie ruimte 
voor de reguliere diensten. 
 

2. Wijkgemeente, visie voor een bepaalde wijk 
van de stad bijvoorbeeld Amsterdam-Noord. 

a. Het is voor een dergelijke visie van 
belang dat het gebouw op loopafstand 
te bereiken is voor de buurtbewoners. 

b. Het gebouw dient zich midden in een 
woonwijk te bevinden. 

c. Veel ruimte voor doordeweeks 
activiteiten aangezien de kerk ook een 
soort buurt functie heeft. 
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3. Voedselbank voor daklozen van een stad, 
bijvoorbeeld in het centrum van Rotterdam. 

a. De armen van eten voorzien en kleding 
uitdelen. Eisen van het gebouw zijn 
bijvoorbeeld dat het gebouw midden in 
het centrum moet zijn, dan wel op de plek 
waar deze daklozen zich bevinden. Buurt 
moet er geen overlast van ervaren. 
Laagdrempelig voor de bezoekers. Liefst 
niet in de buurt van overheidsgebouwen. 

 

 

 

 

 

4. Regionale kerk; een kerk met bezoekers uit alle 
delen van het land. Dit is vaak geval bij nieuwe 
keren, bijvoorbeeld de Oost-Europese 
orthodoxe kerken. 

a. Eisen van het gebouw; dichtbij de 
snelweg 

b. Goed bereikbaar met het OV. 
c. Grote zaal van minimaal 300 – tot 500 

mensen. 
d. Kantoren 
e. Groten keuken 

 

 

Uit de voorbeelden kunt u opmaken dat het visie direct invloed heeft op het soort gebouw waar 
u naar opzoekt bent. Een visie voor daklozen opvangen, vraagt direct om slaapruimtes. Of het 
geven dan Bijbelstudie, vraagt direct om klaslokalen. Als u overweegt voedselbank te hebben, 
dient u opslagruimte te hebben. Het helpt om vooraf duidelijk te hebben wat uw visie is. Op deze 
manier kunt u gericht zoeken naar een geschikt gebouw voor uw kerkgenootschap. 


