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Zeer geachte gemeenteraad,
Wij delen u mede dat de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Zaandam in oktober
2016 helaas heeft moeten besluiten om een van zijn beide kerkgebouwen af te stoten. Dit betreft de
Westzijderkerk (Bullekerk) aan de Westzijde of de Noorderkerk aan de Heijermansstraat.
Het besluit is genomen omdat de al jarenlang krimpende gemeente op afzienbare termijn niet
meer in staat is om twee kerkgebouwen te bekostigen. Daarbij past nu het aantal kerkgangers op een
willekeurige zondag ruim in één kerkgebouw.
Het besluit betekent dat in beginsel ieder van de twee genoemde kerkgebouwen te koop staat. Wij
geven dit besluit als eerste bekend aan de gemeente Zaanstad. Daarvoor zijn verschillende redenen. In
de eerste plaats is de Bullekerk een rijksmonument met daarin een orgel uit 1711 dat een aparte status
als rijksmonument heeft. De gemeente Zaanstad is bovendien eigenaresse van de toren op de Bullekerk. Tot de Bullekerk (als vastgoed) behoren het kerkhof aan de zuidzijde en het omringende kerkplein.
In Zaandam staat een aantal beeldbepalende monumentale kerken: de Oostzijderkerk (oudste gebouw
van de stad), de Bullekerk, de Doopsgezinde Vermaning, de Evangelisch-Lutherse Maartenkerk, de
Oud-Katholieke Kerk Maria Magdalena aan het Papenpad, de R.K. Bonifatiuskerk. De gemeente
Zaanstad ontbeert tot nog toe een samenhangend beleidsperspectief over mogelijke bestemmingen en
gebruik van deze kerkgebouwen wanneer die aan eredienst worden onttrokken. Zeker is dat culturele
activiteiten het allerbest passen in en dienstbaar zijn aan het behoud van het karakter van deze kerkgebouwen.
In relatie tot de verwoede discussie rondom een eventueel nieuw cultuurcentrum op, een nog onvoltooid deel van het plan Inverdan, wijzen wij er graag op dat de Bullekerk vanwege haar uitstekende
akoestiek en ligging opgang heeft gemaakt als concertzaal, voor dit doel ontdekt door het internationaal gevierde Orkest van de 18e eeuw. Ook voor 2017 zijn door het orkest weer vijf concerten geprogrammeerd. De kerk maakt deel uit van een aantrekkelijke en ruimtelijk sterk geconcentreerde (beloopbare) cultuurdriehoek Verkadegebouw-Bullekerk-Fluxus.
Graag nodigen wij u op korte termijn uit voor een gesprek over de mogelijk toekomst van onze kerkgebouwen.
Met vriendelijke groet,

Prof. dr. L.A. de Klerk, voorzitter
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