
Met succes wist de actiegroep Bethel Blijft uitstel van de sloop te bewerkstelligen. In 2018 werd de 

kerk overgedragen aan Bethel Blijft B.V. van ontwikkelaar Joris Gribnau, die in samenspraak met de 

Stichting Bethel Blijft en de gemeente een plan opstelde voor een combinatie van wijkfunctie en 

woningbouw. 

Het resultaat van de plannen werd begin februari 2021 aan belangstellenden gepresenteerd door 

Vera Wittebrood van Urbannerdam, Ed vd Wetering van MOVE urban architecture en Tom Hulsman 

van studio TMOJ. De afbeeldingen zijn van MOVE en TMOJ. 

Het uiterlijk van de oorspronkelijke kerk blijft in de plannen grotendeels bewaard, de kosterswoning 

en de latere laagbouw aan de Traviatastraat worden gesloopt en vervangen door woningen, waarbij 

de daklijnen van de kerk gevolgd worden. Het grootste deel van de kerkzaal wordt straks het domein 

van de Stichting Amadeus, die wijkactiviteiten organiseert en deze ruimten beheert. Aanvankelijk 

was het de bedoeling om eerst de kerk zelf te verbouwen en daar Amadeus onder te brengen en dan 

de kosterswoning en de laagbouw te slopen en de appartementen te construeren. Daar is recent 

verandering in gekomen. Nu wordt het hele project in een keer aangepakt. Wanneer de 

werkzaamheden beginnen is nog niet zeker, maar men hoopt komende herfst te starten.  

De globale indeling van het gebouw ziet er als volgt uit: 

 

v.l.n.r.: Activiteiten en cultuurcentrum, kerkwoningen, ontsluiting, appartementen. 

 



De begane grond 

 

Bovenin de tekening is de buitenruimte getekend, met parkeervakken voor bewoners en bergruimten 

(bruin). Het grijze gedeelte links is het activiteitencentrum. Na het roze ontsluitingsstuk zijn met geel 

woningen aangegeven. 

Parkeervakken naast het gebouw. 



  

De hoofdingang van het gebouw ondergaat enkele kleine veranderingen, doordat de trappen voor de 

deur worden verwijderd, om het gebouw beter toegankelijk te maken. 

 

Bij binnenkomst is de garderobe in de linker onderhoek.  

 



 

In een pauze van de grote zaal kan gebruik worden gemaakt van de toiletten (pijlen links) of van de 

versnaperingen bij de uitgiftebar. De oorspronkelijke vloer van de kerk helde af naar de kansel.  In de 

nieuwe situatie is de vloer vlak. 

 

 

Doorsnede van de grote zaal 



 

Tegenover het toneel is de smalle uitbouw van de oorspronkelijke kerkzaal voorzien van deuren om 

eventueel van het buitenterras gebruik te kunnen maken. 

 

Boven de ingang is op het oorspronkelijke balkon nog ruimte voor een kleine zaal. 


