tempel van alledag
We leven in een maatschappij waarin religie een steeds minder
belangrijke plaats inneemt. Bij de ontwikkeling van nieuwe
stadsdelen heeft deze functie niet meer vanzelfsprekend een
plek in de ruimte.
Tegenwoordig gelooft ieder op z’n eigen manier. Daar is geen
instituut als ‘de kerk’ meer voor nodig.
Maar is daarmee ook de behoefte aan een plek om te vieren, te
gedenken, of om alleen maar even stil te zijn verdwenen?
Er blijkt wel degelijk een behoefte te bestaan aan een eerbiedwaardige
plek, waar je kan ontsnappen aan de drukte en snelheid van de wereld
om je heen. Waar je belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven
kan herdenken of vieren, volgens een eigen overtuiging.
Veel mensen houden zich bezig met bewustwording, verbinding, meditatie en verinnerlijking. Begin 2014 startte een groep geïnspireerde en
enthousiaste bewoners het initiatief ‘tempel van alledag’ in een leegstaande ruimte op IJburg.
Vanuit deze ontwikkeling worden de mogelijkheden onderzocht om
op IJburg fase II een gebouw te realiseren waarin meerdere functies
samenkomen. Ontwerp en bouwproces worden uitgewerkt in collectief
opdrachtgeverschap, een vergaande samenwerking tussen partijen,
particulieren én bedrijven, op financieel, juridisch en technisch gebied.
De bedoeling is dat de samenwerking tussen bewoners en gebruikers
op sociaal, cultureel en maatschappelijk terrein tot uiting kan komen.
Het proces is in deze opgave niet alleen het middel, maar ook onderdeel
van het doel. Namelijk, mensen samenbrengen en verbinden.

Lidewij Lenders is architect en mede-eigenaar van ‘MAATworks’
Ze studeerde in 1997 af aan de faculteit Bouwkunde aan de TU-Delft met het project
’tempel van alledag’. Zij is betrokken bij de oprichting van de stichting ‘tempel van alledag’, die in 2014 is gestart met het creëren van een ontmoetingsplaats voor mensen, met
een diversiteit aan culturele en religieuze achtergronden, in een tijdelijke ruimte op IJburg.

ruimte om in te geloven
Een nieuw stuk stad geeft een prachtige aanleiding voor een gebouw om in te geloven.
Ontstaan vanuit een gezamenlijk vertrouwen, dat zou het mooist zijn!
IJburg Fase 2, een nieuw eiland,
Te beginnen met ruimte,
Ruimte om in te geloven.
Jij en ik, Wij!
Een geloofsgebouw als verbindend centrum
van een nieuw stuk stad.
Er is ruimte voor iedereen,
Ongeacht cultuur, achtergrond, groot, klein,
jong, oud, gelovig of niet gelovig.
Je mag er zijn!
om het leven te vieren en verdriet een plekje te geven.
‘Wat we aan religieuze gebouwen kennen, is teveel bestemd
voor één doelgroep. Geloven is de afgelopen decennia in onze
samenleving veelvormig geworden, maar de architectuur
heeft geen gelijke tred gehouden met die ontwikkeling.’
Vandaar dit voorstel voor een eigentijds geloofsgebouw.
‘Ruimte om in te geloven’ is een gebouw waarin het geloof
in abstracte zin omgezet is in een ruimtelijke beleving, die
één ieder naar wens eigen kan maken. Een gebouw dat is
toegesneden op de menselijke maat en waarin natuurlijke
elementen een belangrijke rol spelen.
Wij geloven er in.
En U?

zowel exterieur als interieur is er voor iedereen

Narda Beunders, studeert dit jaar af aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam met haar project ‘ruimte om in te geloven’

