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Overdracht Grote Kerk: stand van zaken per 1 januari 2023

Op zondag 11 december jl. vond de afscheidsdienst van de Grote Kerk plaats. De voor-
ganger tijdens deze dienst, ds. Geert van Meijeren, was de week daarvoor ingewijd tot 
de nieuwe predikant van de wijkgemeente Grote Kerk. In een gesprekje met de kinde-
ren van de nevendienst noemde hij het vertrek van de wijkgemeente Grote Kerk naar 
de Rehobothkerk een verhuizing. In dat gesprek kwamen de positieve en negatieve as-
pecten van een verhuizing goed aan bod. Een belangrijk positief element was het ge-
voel daar welkom te zijn. Ook was er aandacht en begrip voor gevoelens van verdriet, 
teleurstelling en boosheid de Grote Kerk te moeten verlaten. 

Bij herhaling noemde dominee Van Meijeren de Grote Kerk meer dan een bouwsel van 
stenen en hout, maar wel een gebouw van hout en stenen. Denkend aan de eeuwenou-
de geschiedenis van de kerk en daarmee aan de vele generaties Vlaardingers die er zijn
gedoopt, belijdenis hebben gedaan en zijn getrouwd realiseer je je heel goed dat het 
niet alleen maar een gebouw is van hout en steen. Tegelijkertijd weten we ook dat 
God’s Huis niet gebonden is aan een gebouw, maar aan de bijeenkomst van mensen, 
die samenkomen in naam van de Heer. 

In het begin van dit kalenderjaar, bij de start van de gesprekken over de overdracht 
van de Grote Kerk aan Stadsherstel Maassteden, de beoogde nieuwe eigenaar, is door 
de Protestantse Gemeente Vlaardingen 31 december 2022 genoemd als datum waarop 
de overdracht zou moeten hebben plaatsgevonden. Inmiddels is het duidelijk dat deze 
datum niet haalbaar is. Stadsherstel Maassteden heeft meer tijd nodig om voldoende 
zicht te krijgen op de noodzakelijke verbouwingen om het gebouw geschikt te maken 
voor haar toekomstige functie (bibliotheek). Daarbij is er ook de wens om de verbou-
wing zodanig te laten uitvoeren dat het ook in de toekomst mogelijk blijft om activitei-
ten als optredens van bijvoorbeeld koren en orgelconcerten te laten plaatsvinden. Het 
enthousiasme voor dit project is groot, zowel bij Stadherstel Maassteden als bij de ver-
tegenwoordigers van de bibliotheek (Vlaardingen-Centrum). Op basis daarvan hebben 
we een reële verwachting dat de overdracht van de Grote Kerk het komend halfjaar zal 
plaatsvinden. 

Verbouwingswerkzaamheden zullen naar verwachting niet plaatsvinden voor 1 januari 
2024. Bovenstaande houdt onder meer in dat zeker tot 1 juli 2023 (en zeer waarschijn-
lijk ook nog in de 2e helft van 2023) zo nu en dan nog activiteiten in de Grote Kerk zul-
len plaatsvinden. Stadsherstel Maassteden hoopt dat het mogelijk zal zijn om de ver-
bouwing zodanig vorm te geven dat ook in de toekomst de Grote Kerk gebruikt kan 
worden voor culturele activiteiten als bijvoorbeeld kooroptredens en orgelconcerten. 
Wellicht is er dan in de toekomst ook voor de PGV (wijkgemeente Grote Kerk) een mo-
gelijkheid om bij bijzondere kerkelijke gelegenheden een dienst te houden in de Grote 
Kerk. 
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