Remonstrantse kerk in Groningen
door Moriko Kira
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De remonstrantse kerk is gebouwd in 1887 en daarna herhaalde malen verbouwd, de laatste maal in de jaren zeventig.
De gemeente is nog altijd zeer actief, maar sterk aan het vergrijzen. Zelf acht ze het niet uitgesloten over vijfentwintig jaar
niet meer te bestaan. Om dit voor te zijn en de toekomst van
het gebouw veilig te stellen, is ze in zee gegaan met de stichting Oude Groninger Kerken. Aan de kerk zijn de kantoren
van de stichting toegevoegd. Tevens is het de bedoeling dat
de ruimte waar de religieuze diensten worden gehouden, ook
gaat worden gebruikt ten behoeve van de door de stichting
georganiseerde evenementen.
Moriko Kira kreeg de opdracht de kerk te verbouwen en met
inachtneming van de nieuwe functies de sfeer zoveel mogelijk vast te houden. Kira heeft de kantoorruimtes in de kerkzaal rondom aangebracht, met als belangrijkste gevolg dat
deze aan beide zijden met 1,50 meter is versmald. Het
gevoel van samenzijn is daarmee versterkt. De oude kerkzaal
is volledig ontmanteld, ook de oude gietijzeren kolommen zijn
daarbij omwille van de brandveiligheid verwijderd. Voor de
kantoorverdiepingen zijn nieuwe vloeren en kolommen ingebracht. Door de lage balustrade aan de buitenzijde en de glazen puien voor de kantoren kunnen diensten en kantoorwerk
onafhankelijk van elkaar plaats vinden, zonder echter volledig
van elkaar te zijn gescheiden.
De ontsluiting van de kantoren is gescheiden van de toegang
tot de kerk. Het hiervoor benodigde trappenhuis ligt naast de
kerk. In dit gebouw zijn naast de trappen ook de liften en toiletten ondergebracht. Het is een vrijstaande betonconstructie waar de buitenhuid aan is bevestigd. Kira heeft daarbij
bewust naar een contrast met de monumentale negentiendeeeuwse verschijning van de kerk gezocht. Het bijgebouw is
ovaal van vorm en bekleed met matglas dat is afgewerkt met
houten stijlen. Wat binnen in de kerk is veranderd, namelijk
dat de kerk een meer publiek gebouw is geworden, is zo ook
buiten in de verschijningsvorm zichtbaar gemaakt.
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Langsdoorsnede

1 kerkzaal
2 entree kantoren
3 entree kerk
4 vergaderzaal
5 predikantenkamer
6 balkon
7 keuken
8 wachtruimte
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9 eetruimte
10 kantoren
11 orgelkast
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Remonstrantse kerk, Groningen
Eerste verdieping
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1 Achter de balustrades en de glazen puien liggen de kantoren.
De zaal zelf is intiemer geworden.
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2 Het interieur van de aanbouw contrasteert met het neogotische
kerkgebouw.
3 In de aanbouw naast de kerk zijn lift, trappenhuis en
toiletgroepen ondergebracht.

Begane grond
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