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Inleiding  

De Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken is eigenaar van De Oude 

Mattheüs te Eibergen. Deze geloofsgemeenschap heeft besloten onderzoek te 

doen op welke wijze burgers of organisaties binnen of buiten de Eibergse 

gemeenschap dit Rijksmonument in eigendom willen overnemen. De 

Protestantse Gemeente wil ten behoeve van haar activiteiten het gebouw wel 

blijven gebruiken.  

In de zomer van 2019 is de initiatiefgroep d’OM gevormd die op zich nam om 

antwoord te krijgen op de volgende vragen: 

• Hoe kunnen wij De Oude Mattheüs duurzaam en waardig gebruiken en in 

stand houden? 

• Welke nieuwe activiteiten kunnen in het gebouw plaatsvinden en dragen 

daar (ook financieel) aan bij? 

• Wie kan/wil bij de realisatie en het beheer een rol spelen? 

Deze vragen stonden centraal tijdens de DOMDAG in januari 2020 in De Oude 

Mattheüs te Eibergen. 

In deze brochure vindt u een weergave van de ideeën die door de deelnemers 

naar voren zijn gebracht en die een leidraad kunnen zijn op de weg naar 

realisatie van de doelstelling. 

Wij nodigen u graag uit hiervan kennis te nemen en deel te nemen aan de 

realisatie van de ideeën.  

 

Namens de initiatiefgroep d’OM, 
Janny ten Berge, Marieke Altena, Henny Tuut, Jan 
Moolenaar, Pieter Greidanus, Jan Wikkerink,  
Tonni Wormgoor. 
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De Oude Mattheüs  
“Int jaer ons Here Mvifhudrt is deze kercke geboet." 

Zoals in de zandstenen latei boven de zij-ingang staat gebeiteld is de kerk in 
1500 gebouwd. De kerk is gebouwd in laatgotische stijl. De toren dateert 
waarschijnlijk rond 1250 en is dus ouder dan de kerk. Zoals gebruikelijk in de 
gotische bouwstijl bestaat de kerk uit twee delen. Het schip met de twee 
zijbeuken en aan de oostkant het hoger gelegen koor. Bij de restauratie van 
1970-1974 heeft de kerk het huidige interieur gekregen. 
Na de Hervorming werd het koor enige tijd gebruikt als begraafplaats voor 
voorname burgers. Daarvan zijn in de vloer van het koor nog enkele 17e -
eeuwse grafzerken te zien. Een zeer bijzondere grafzerk van een kind uit een 
adellijke familie vindt u in de muur naast het tochtportaal.  
 

Doopvont 
De kerk beschikt over een heel oud doopvont. 
Doopvonten, zoals deze zijn in Nederland zeer zeldzaam. 
Het is gehouwen uit Baumberger zandsteen, dat gevonden 
wordt bij de bron van het riviertje de Berkel. De maker 
ervan moet een steenhouwer uit Westfalen zijn geweest 
(+/- 1250). 

 
Secco’s 
De wandschilderingen op de muren en 
gewelven zijn zeer bijzonder. Ze dateren 
van ongeveer 1520 en zijn kort na de 
bouw van de kerk aangebracht. De 
gewelven, zowel van koor als schip, zijn 
prachtig beschilderd. De gebrand-
schilderde ramen in de kerk zijn 
negentiende-eeuws.  

 
De preekstoel werd in 1666 op initiatief van Ds. Willem Sluiter gemaakt.   
Het orgel oogt door de orgelkas zeer klassiek, maar is dat niet. Het is een 
voorbeeld van moderne Nederlandse orgelbouwkunst. Het orgel is in 
overeenstemming met de orgelkas ontworpen en in 2013 gerenoveerd. 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://www.heerlijkheidborculo.nl/blog/2015/09/12/open-monumentendag-2015-gelselaar-en-eibergen/oude_mattheus_eibergen_romaans_doopvont/&psig=AOvVaw2hBqfDBguglARfG5Rtn1_L&ust=1586874346347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJisyeDN5egCFQAAAAAdAAAAABAD
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Overzicht van het programma 

  

Kennismaken 

Gedachten delen 

Ideeën verzamelen 
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De Toppers/de Top 5’s 
 

A: Vraag & aanbod (programma) 
1. Filmavond, gameavond, Frisfeest of instuif 12-16-jarigen. 
2. Infocentrum VVV, vertrekpunt toerisme, (ook zakelijk 

toerisme o.a. product-presentaties), combi met Snippe, en (pop-up) 
restaurants. 

3. Overdekte markt, proeverij op thema: bier/ wijn/ whisky/ hapjes 
(foodtruck), streekproducten. 

4. Congressen, lezingen, studiebijeenkomsten. Open podium voor mensen 
die iets kwijt willen. 

5. Exposities. 
 

1. Kermis 0% alcohol (samen met St. Draaimolen). 
2. Open podium (samen met OLT, geen nieuwe stichting) voor kleinere werk 

(huiskamermuziek, jazz-sessie, vocalisten, stand-up comedian, ensembles. 
3. Rouw- en trouwlocatie (ook burgerlijke huwelijken + feest + slapen), 

bruidssuite. 
4. Speurtocht in de kerk voor kids en volwassenen. 
5. Breugheliaans – of ander thematisch festival. 

 

B: Voor wie is DOM belangrijk en beschikbaar 
1. Verenigingsleven. 
2. Ondernemers. 
3. Onderwijs. 
4. Culturele partijen. 
5. Burger. 
 
1. Samenwerkingen verschillende organisaties. 
2. Vereniging ambassadeurs. 
3. Sociale media (FB, ineTA, snapchat, tiktok, kranten dag/regio). 
4. Nieuwsbrief/ website. 
5. TIP/ toerisme/ burger. 
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C: Ondernemer/Initiatiefnemer 
1. Kunst + cultuur uitingen. 
2. Sport en beweging. 
3. Eten/drinken in de Achterhoek. 
4. Zingeving/ religie/ fylosofie (met een y). 
5. www.heiligenachten.nl. 

 
1. JumpXL/ trampolines/ freerun/ film. 
2. Kerkgame weekend. 
3. Kerktour (van kerk>kerk) hap & stap/trap 

(catering ondernemers/ reclame maken). 
4. Recepties en productprestaties 

voorwaarde: beschikbaarheid borden) 
5. Workshops > producten maken. 
 

D: Organisatie: 
1. Samenwerken/ kennis delen met bestaande organisaties. B.v. OLT, 

Dorpscoöperatie “Waardevol Eibergen”. 
2. Innovatief team samenstellen met kennis op verschillende gebieden. 
3. Werken aan een ander imago buiten het “kerkse”. 
4. Doelgroep bepaling. Jongeren erbij betrekken. 
5. Donateurs/ certificaten/ leden. 

  

  

Foto: Slotdiner bedrijvendag Berkelandse ondernemers. 
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Plannen maken/acht pitches 
 

1. Columbarium 
Een (economisch rendabel…) overdekt columbarium (gedenkmuur/ plek voor 
urnen) i.c.m. stilte- en bezinnings- en herdenkingscentrum. 
Voor iedereen (alle gezindten). 
Door wie: uitvaartbranche. 
Organisatie: kerk/ een 
ondernemer/ stichting. 
 

 

 

2. DOM als centrale plek  
Gebouw voor opvang toeristen 
als start- en eindpunt 
toeristische activiteiten met kleine catering (koffie/ thee) en exposities en 
VVV. Beheer gebouw door bestaande onderneming zoals bijvoorbeeld 
SportWijzer. 
 

3. Kamermuziek 
Wat: professionele (hooggeschoolde) kamermuziek op het platteland (in de 
Achterhoek met rust en ruimte) als alternatief voor/ in concurrentie met de 
grote(re) steden. 
Voor wie: zowel Duits als Nederlands publiek (i.v.m. subsidies). 
Door wie: een bestuur van vrijdenkers (is al geregeld) in samenwerking met 
andere podia (zoals de Koppelkerk in Bredevoort bijvoorbeeld). 
Organisatie: samen met de Kunst en cultuur stichtingen. 
 

4. Overnachting in de kerk 
Wat: exclusieve kamermuziek inclusief diner vooraf, overnachting in de kerk 
en ontbijt. 
Voor wie: (de liefhebber via een) TIP- (VVV-) arrangement. 
Door wie: Heilige nachten (zie www.heiligenachten.nl). 
Organisatie: de dorpscoöperatie. Waardevol Eibergen. 
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5. Kermisgezond  
Wat: Kermisgezond/ VMBO-diner. 
Voor wie: ?? (Iedereen…?). 
Door wie: Kerktour. 
Organisatie: in samenwerking met diverse organisaties. 

 

6. Kunst & cultuur met eten 
Wat: kunst & cultuur festivals (dj Freek/ flogfestival) met eten (pop-up/vegan 
/lokaal zuivel / smoothies) onderscheidend / Licht & Exposure / Hip & Sexy 
Voor wie: die zijn geïnteresseerd in kunst en cultuur (MCDK) burger jong & 
oud (jong leert oud). 
Door wie: ?? (Foodproducenten.) 
Organisatie: ambassadeurs 
creëren. 
 

  

Foto:Optreden “The East” tijdens December in the House. 

2019. 
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7. Tour de kerk 
Wat: Tour de kerk. In iedere (deelnemende) kerk een speciaal event met 
lokale ondernemers/ verenigingen.  
In een straal van 50 km. Zorgt voor “kruisbestuiving”. Van doelgroepen in 
ieders regio. Mogelijke events (bv. Proeverij/ diners/ shows/ “vroeg zat”/ 
adventure (abseilen/ trampoline)/ zie rest “oogst” in iedere kerk laten 
afhangen van lokale ondernemers/ verenigingen. 
Voor wie: valt of staat met de verschillende events. Kan jong en oud. 
Door wie: vereniging van ambassadeurs (c.q. certificaathouders i.v.m. 
financiën). Organisatie verhuurt & faciliteert het pand/ nutsvoorziening aan 
vereniging van ambassadeurs. 
 

8. Open podium 
Wat: open podium (grotere werk bij OLT, het 
kleinere in DOM) voor huiskamermuziek, 
jazzsessies, stand-upcomedians, sprekers, 
vocalisten, preek v/d week). 
Voor wie: muziekliefhebbers, belangstellenden, 
alle inwoners. 
Door wie: OLT is eigenaar. Organisaties als 
muziekscholen, scholen etc. kunnen “huurder” 
zijn, zijn daardoor mede in actie. 
Organisatie: maakt gebruik van sociale media/ 
berkellandwijzer.nl/ weekkrant/ nieuwsbrief. 
 
 

 

 

Meerdaagse projecten. 
Naar het voorbeeld van December in the house ( DitH) 2019 organiseren van 

activiteiten binnen een vastgestelde periode. 

Dith heeft in d’OM een hele maand ruimte en samenhang geboden voor de 

meest uiteenlopende activiteiten. Veel muziek, orgelconcerten, meditatie. 

Spektakel bij opening en Lazy Sunday bij de afsluiting. 

Foto: December in the House 2019. 
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Activiteiten waarbij aanpassing aan het gebouw 

noodzakelijk zijn: 
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Samenwerking: 
Zomer en winterprogramma afstemmen 
met andere organisaties en aansluiting 
zoeken bij bestaande evenementen. 
 
Combi met de Huve is mogelijk voor 
agenda beheer\planning\verhuur 
regelen etc. 
 
Evt. professionele partij aanstellen voor 
een perfecte organisatie. Spin in web. 
 
Facilitaire ondersteuning ongeacht wie. 
 
Geen nieuw eiland creëren maar 
samenwerken met anderen. 
 

 

 

 

Aanbevelingen: 
Laagdrempelig maken. 
 
Eerst activiteitenplan opstellen 
zowel voor korte als lange termijn. 
 

SOGK of Projectontwikkelaar die 
het geheel overneemt. 
 
Stichting of vereniging die voor 
structurele inkomstenbronnen 
zorgt. B.v. ambassadeurs, 
vrienden, donateurs, geldschieters. 
 
Dorpscoöperatie-personen uit 
omgeving. 
 

Veel mensen binnenkrijgen, laat je 
zien dat D’OM een uniek gebouw 
is. 
Lokaal erfgoed organisatie 
bundelen. 
Imago-verandering betrokkenheid 
vergroten. 
 

 

Promotie van DOM  
 
Interessant genoeg. 
Aanbieden voor mensen buiten Eibergen. 
Camping. 
Dagblad/ krant/Nieuwsbrief/ Radio Berkelland/Posters/Internet/Free 
WIFI/Flyers/TV Gelderland/HaH bladen, PR Radio Berkelland/Sociale media. 
Parkeren gratis. 
Shuttle. 
Taxi/Bereikbaarheid. 
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Ideeën voor Organisatie en Beheer  
 
Intensieve samenwerking met: 

  

DOM

Huve

OLT

Historische 
kring

EOVHoreca

Museum 
de 

Scheper

't

Spieker
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Verzamelde ideeën 
 
Tentoonstellingen/exposities  
Dieren tentoonstelling 
Exposite Beeldende kunst 
Kamermuziek 
Fam. Brackmann 
Werkgroep concerten 
Muziek - en/of cultureel festival 
Beurzen/ ruilbeurs 
Kunstcafé/ filosofencafé 
Ei-expo met Pasen 
Modeshow/ bruidsshow 
Kerstbeurs  
Boekenmarkt 
 
Verenigingen  
Politieke partijen 
Zorgorganisaties 
Zangkoren/Bands/Muziekvereniging 
Denksport verenigingen 
Verzamelaars 
Kunstkring 
NIVON 
IVN 
Sport (yoga, tai chi) 
Dans 
 
 
Onderwijs  
HOVO (Hoger onderwijs voor 
ouderen) 
Kenniscentrum van kapitaalkrachtige 
organisatie 
Volksuniversiteit 

 
 

Eten en drinken  
Gastronomisch ontbijten 
Hotel-B&B-Ontbijten 
Boerenmarkt/duurzaam eten,  
VMBO-diner 
Restaurant voor heel Eibergen 
Heel Eibergen bakt 
Foodtruck 
Dining in the Dom 
Wijn-bierproeverij 
Kookschool 
 
 
Regionaal  
Oudhollandse spelletjes 
Spelletjescircuit 
Historisch spel met klederdracht 
Streekproducten koken en opeten 
www.HeiligeNachten.nl 
 
 
Jeugdactiviteiten  
Speurtocht voor kinderen  
Scholen educatie-Stageplaats 
Jeugddansgroepen 
Lunchconcert muziekschool 
Scholieren/onderwijs 
Cursussen 
Kerkgames 
Jeugd- en kindertheater/ musicals 
Filmavonden/filmhuis 
Instuif voor 12-16-jarigen 
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Feesten en partijen  
Huwelijksvoltrekkingen   
met inzet lokale horeca 
Nieuwjaarsreceptie i.c.m. ontbijt, 
brunch, wandeling 
Verjaardagen/Jubilea 
Kerst 
Sinterklaas 
  
 
 
 
 
 
Activiteiten rondom DOM 
Het gebouw kan een rol spelen  
Rustpunt voor wandelaars en fietser 
Combi met Berkelzomp en Marke 
Mallem 
Berkelgebied afstemmen met kerk 
Arrangementen van wandelroutes en 
fietsroutes samen met Tip 
Berkelzomp, Berkelgebied/ Marke 
Mallem 
Duitsland-Berkel-Grens 
Duitse markt. Berkel is verbinding. 
DOM centraal punt voor 
vertrek/aankomst activiteiten 
Hap/stap/fiets vanaf DOM 
Kerkentour 
 

Games & fun  
Voice of Eibergen 
Karaoke 
Lezingen in dialect 
Bridge-drive, Darts Bingo 
Dammen, schaken, 
Kaartmiddagen 
Dorpsquiz 
Kermis voor niet alcohol drinkers 
Konijnenrace 
Productpresentaties 
Workshop liederen 
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Foto: Sfeerbeeld met kraanvogels December in the House 2019. 

Foto: Pop-up diner januari 2020. Organisatie: “Marie creëert”. 
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Deelnemers  

 
René Appels  Kunstkring Bart 
Marianne Appels  Kunstkring Bart 
Johan Assinck  
Colette Beckers  Coot Interieur design 
Christelien Borghuis Vrouwen van Nu 
Anjo Bosman   Wethouder Gemeente Berkelland 
Josine Brackman  Podium Eibergen 
Hans-Evert Brackman Podium Eibergen 
Jenneke Brunnekreeft De Zwierige Penseel 
Marijke Druif  Segnocollectief 
Mijntje van Engelen  TIP Eibergen 
Brechtje Haverkate Haverkate Juristen 
Arend Heideman  
Erik Hoffman  Bouwbedrijf Hoffman 
Piet Hoogers  Coöperatie “Waardevol Eibergen” 
Bert Hummel  De Huve 
Iljitsj Ijsebrands  Ynnovators 
Jan Joziasse  
Carmen klein Goldewijk Ynnovators 
Paul klein Goldewijk De Klok 
Mirjan Koldeweij  Kunst van Koldeweij 
Marika Meershoek  
Egbert Nauta  
Sjoukje van Ommeren TIP Eibergen 
Jan Raaben 
Arie Ravesloot  Historische Kring Eibergen 
Ton Schepers  Openluchttheater  
Rudy Schreuder  Bakker Schreuder 
Harry Snijder  College Kerkrentmeesters  
Agnes te Spenke   Vrouwen van Nu 
Kitty Stoffers  Openluchttheater  
Hans te Grotenhuis TeGro 
Bertus te Raa  Museum de Scheper 
Freek ten Berge  De Huve 
Janet Timmerije  Galerie Timmerije 

mailto:secretariaat@kunstkringbart.com
mailto:hjfborghuis@hotmail.nl
mailto:a.bosman@gemeenteberkelland.nl
mailto:info@podiumeibergen.nl
mailto:info@jennekebrunnekreeft.nl
mailto:marijke.druif@segnocollectief.nl
mailto:info@tipineibergen.nl
mailto:bjhaverkate@haverkatejuristen.nl
mailto:info@bouwbedrijfhoffman.nl
mailto:kunstvankoldewij@gmail.com
mailto:info@tipineibergen.nl
mailto:ton@openluchttheatereibergen.nl
mailto:info@bakkerschreuder.nl
mailto:kitty@openluchttheatereibergen.nl
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Harry van den Broek Achterhoek Toerisme 
Ellis van Doorn  Voor Mekaar Team 
Peter van Heek  Taskforce Eibergen 
Inge Waarlo  Gemeente Eibergen 
Joop Weeink  Joop Weeink Uitvaartverzorging 
Jos Wientjes  De Huve 
Leonie de Jong  KNHM  
Matthijs Almekinders  KNHM  
Janny ten Berge  Initiatiefgroep d'OM 
Henny Tuut  Initiatiefgroep d'OM 
Marieke Altena  Initiatiefgroep d'OM 
Pieter Greidanus   Initiatiefgroep d'OM 
Jan  Wikkerink  Initiatiefgroep d'OM 
Tonni Wormgoor  Initiatiefgroep d'OM 
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Colofon 
 
Organisatie en voorbereiding van de DOMDAG: 
Initiatiefgroep d’OM  
 
Contactgegevens Initiatiefgroep:  
Janny ten Berge 
Tel. 0545-472852 
E-Mail: initiatiefgroepdom@gmail.com 
 
De opzet van de DOMDAG was in handen van 
Ynnovators: 
Carmen klein Goldewijk 
Iljitsj IJsebrands 
 

De DOMDAG is mede mogelijk gemaakt door een bijdragen uit het 

Naoberfonds van de Gemeente Berkelland.  

 

 

 

De Initiatiefgroep wordt met raad en daad ondersteund door: 

 
 
 
 
 

 
Lay-out en opmaak:  
Tineke Franken 
 
Samenstelling:  
Tineke Franken en Tonni Wormgoor 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


