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Woudenberg,  4 februari 2017  
Inleiding 
In Voortgangsbericht nr. 7 bent u geïnformeerd over de aanpak van het project “2e 
locatie” na de besluitvorming hierover door de Algemene Kerkenraad (AK). Kort is 
ingegaan op de samen- en taakstelling van de drie ingestelde werkgroepen, de 
stuurgroep en de klankbordgroepen. Alle werkgroepen zijn inmiddels met groot 
enthousiasme aan de slag gegaan en hebben al heel wat werk verzet. In dit 
voortgangsbericht wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken. 
 

Werkgroep diaconale en sociaal maatschappelijke aspecten: 
Een zoektocht naar een diaconale en sociaal-maatschappelijke invulling 
De werkgroep diaconale en sociaal maatschappelijke aspecten werkt aan een visie 
hoe we met onze faciliteiten, een tweede kerkelijk centrum en Eben-Haëzer, als 
Hervormde Gemeente kunnen bijdragen aan het concept 'kerk in de buurt'. Naast 
de wezenlijke verbinding met God en met elkaar als gemeente (als gemeenschap!) is 
immers ook een relevante vraag: wat kunnen wij als gemeente betekenen voor onze 
directe omgeving, onze naaste, ons dorp? Deze zoektocht hebben we ingezet onder 
de noemer: 'een dienende en delende gemeente'.  Samengevat kunnen we de visie 
als volgt formuleren: 
 

"De Hervormde Gemeente Woudenberg wil werken in de Woudenbergse 
samenleving vanuit de overtuiging dat zij en de samenleving aan elkaar gegeven zijn. 
Het is onze Bijbelse roeping om oog te hebben voor de ander en om te zien naar 
elkaar, gelovig of niet gelovig. We werken vanuit een ‘en-en benadering’: we willen 
onze diaconale roeping vertalen naar hulp voor medemensen in nood (van allerlei 
aard) én onze diaconale activiteiten ook vormgeven vanuit sociaal-maatschappelijk 
oogpunt om zodoende door praktisch aanwezig te zijn, zichtbaar invulling te geven 
aan ons christen-zijn in ons dorp. We willen in verbinding staan met ons dorp, zodat 
noden dragelijker worden en ook in directe verbinding staan met elkaar. Het 
aangaan en onderhouden van relaties vinden we belangrijk: het vormt onze 
gemeenschap en relatiebouw schept mogelijkheden voor het geloofsgesprek met de 
inwoners van Woudenberg. We willen een delende en dienende gemeente zijn." 
 

RUIMTE voor het Woord van God. Naar binnen en naar buiten. 
Een tweede kerkelijk centrum  biedt kansen voor verdieping en 
verbreding van de gemeente: Kerkzijn+. We hebben een Woord, ook 
voor de wereld om ons heen. 



Momenteel zijn we bezig deze visie aan te 
scherpen en uit te werken rondom een aantal 
thema's die een en ander ook concreet maken.  
De thema's zijn:  
- zorg en welzijn 
- de kerk als gastheer 
- ontwikkeling (i.r.t. educatie) 
- ontmoeting voor Woudenbergers 
- missionair gemeente-zijn 
 

Per thema bezien we concrete activiteiten die 
samen een programma vormen dat we 
mogelijk kunnen uitvoeren in de toekomst. Dat vraagt om een stapsgewijze 
benadering. De ervaring elders leert dat enige tijd nodig zal zijn om alles op poten te 
zetten en te bezien wat een goed aanbod is voor ons dorp. Tegelijkertijd starten we 
niet op nul. Mooie initiatieven als bijvoorbeeld het Diaconaal Maatschappelijk Werk 
en de Voedselbank kennen we al langere tijd in Woudenberg.  
 

Zoals de titel al aangeeft is ons werk een zoektocht. Dat betekent dat we zowel de 
visie als de concretisering van de diverse thema's nog aan het doordenken zijn. Uw 
ideeën en suggesties zijn zonder meer welkom en kunnen worden gemaild naar: 
j.vandertak@hervormdwoudenberg.nl  
 

Graag willen we u van harte uitnodigen voor de klankbordgroep bijeenkomst over 
dit thema  op 8 februari 2017 (20.00 uur, Eben-Haëzer). 
 

De werkgroep is als volgt samengesteld: 
Jacco van der Tak (voorzitter), Rianne de Kruif, Maartje Bosman, Jan Heijns, Edwin 
Doeven, Adriaan Bos, Jan van Kolfschoten en Rijk Beumer (agendalid). 
 

Werkgroep Bouwkundig Ontwerp 
De werkgroep bouwkundig ontwerp heeft, in opdracht van de stuurgroep voor het 
tweede gebouw, het proces opgezet om te komen tot voorlopig bouwkundig 
ontwerp. De eerste stap is de selectie van een architectenbureau dat de gemeente 
kan begeleiden in het tot stand brengen van een bouwkundig ontwerp. Daarnaast 
heeft zij gemeenteleden benaderd zitting te nemen in een klankbordgroep om 
ideeën te verzamelen en mee te nemen bij het maken van een ontwerp. 
 

De werkgroep is meerdere malen bijeengeweest en heeft met enthousiasme de 
uitdaging opgepakt. Zo is door de werkgroep eerst een longlist opgesteld van 
architecten. Hieruit zijn 5 bureaus geselecteerd en uitgenodigd om te reageren op 
door de werkgroep beschreven selectiecriteria. Op 22 december 2016 hebben de 
bureaus hun inschrijving ingestuurd. Deze zijn door de werkgroep gecontroleerd en 
beoordeeld. Vervolgens heeft op 13 januari een presentatieronde plaatsgevonden 
waarin de bureaus zichzelf breder konden presenteren. Op basis van deze 
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presentatie en de stukken zoals deze door de bureaus zijn aangereikt heeft een 
finale beoordeling plaatsgevonden. Het bureau Roos Ros Architecten uit Oud 
Beijerland is geselecteerd en voorgedragen aan het College van Kerkrentmeesters 
om te komen tot een opdrachtverlening voor het maken van een voorlopig ontwerp. 
 

Met veel  elan en in een goede sfeer kwam op 18 januari de ingestelde 
klankbordgroep voor het eerst bijeen en heeft onderwerpen aangedragen die met 
de architect gedeeld worden en  mogelijk meegenomen worden in  het ontwerp. 
Naast  bouwkundige zaken kwam ook symboliek uitvoerig aan de orde. 
 

De werkgroep hoopt binnenkort zodra de overeenkomst met de architect rond is de 
werkzaamheden en planning met hem door te spreken, waarbij ook de 
betrokkenheid van de klankbordgroep onderwerp van gesprek zal zijn. Het is de 
bedoeling dat medio maart het eerste Schetsontwerp wordt gepresenteerd, begin 
mei het voorlopig ontwerp afgerond kan worden en de eindrapportage medio mei 
aan de stuurgroep kan worden aangeboden. 
 

De samenstelling van de werkgroep: Dick Lokhorst (voorzitter), Alyanne Hol (secr.), 
Johan Verduijn, Bram de Muijnck, Wilbert Koops, Peter Dorst en Rijk Beumer. 
 

Werkgroep Fondsenwerving 
Als werkgroep zijn we alweer enkele maanden ‘onderweg’. We werken in de 
volgende samenstelling: Marianne de Bart, Leen Amersfoort (secretaris), Jos van der 
Lee (voorzitter), Coen Leenstra, Leslie Pots en Henk v.d. Wind. Een goede mix van 
jong en oud en vanuit beide wijkgemeenten. Vanuit het eerste deel van onze 
opdracht hebben we het College van Kerkrentmeesters ondersteund bij de 
communicatie rond Actie Kerkbalans 2017. Dat heeft onder andere geresulteerd in 
de flyer die op zondag 22 januari 2017 aan u is uitgereikt.  
 

Het vervolg van 
onze 
werkzaamheden 
hebben we 
onderverdeeld in 
een vijftal ‘pijlers’; 
u vindt ze terug in 
de afbeelding 
hiernaast. 
 

 

Externe fondsen 
Wij hebben circa 25 externe fondsen geselecteerd die wij in de komende maanden 
zullen benaderen met een steunaanvraag. In de tijd gezien moeten we daarvoor 
wachten op de informatie die nog door de beide andere werkgroepen moet worden 



opgeleverd. Los van deze verzoeken heeft een tweetal fondsen reeds hun steun 
toegezegd. In de afbeelding hierboven vindt u het resultaat: al € 40.000! 
 

Renteloze leningen 
We zijn bezig met het voorbereiden van een proces rond het uitzetten van 
verzoeken om renteloze leningen binnen (en desgewenst) buiten de gemeente. U 
wordt daarover nog uitvoerig geïnformeerd. 
 

Activiteitencommissie 
Vanuit een brainstorm die we als werkgroep in december hebben gehad is een 
breed scala aan overige fondswervingsactiviteiten verzameld. U ziet ze terug als de 
drie overige pilaren in de afbeelding hierboven. Omdat de fondsenwerving over 
meerdere jaren verspreid zal worden kunnen we dit als werkgroep slechts 
gedeeltelijk invullen. Om die reden zullen wij de stuurgroep voorstellen om een 
zogenaamde Activiteitencommissie in te stellen. Heeft u nu al interesse? Laat het 
dan gerust weten aan één van de werkgroepleden.  
 

Inloopavond D.V. donderdag 6 april 2017 
Wilt u deze datum alvast in de agenda noteren? Tijdens deze avond wordt u in detail 
geïnformeerd over onze activiteiten, kunt u uw eigen ideeën bij ons kwijt, kunt u 
alvast intekenen op een renteloze lening etc. etc.. We gaan graag het gesprek met u 
aan en hopen velen van u die avond te ontmoeten!  
 

Belangrijke data 
8 februari klankbordgroep diaconaal en sociaal-maatschappelijke aspecten (DSW) 
14 maart klankbordgroep bouwkundig ontwerp 
23 maart brede ambtsdagersvergadering 
29 maart gemeenteavond (werkgroepen bouwkundig ontwerp en DSW) 
6 april inloopavond werkgroep fondsenwerving 
17 mei gemeenteavond (presentatie concept-eindrapportage) 
28 juni besluitvorming algemene kerkenraad 
 

U bent van harte welkom op de geplande gemeenteavonden, inloopavond en 
bijeenkomsten van de klankbordgroepen. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan 
contact op met de secretaris van de stuurgroep 
w.vanduijvenbooden@hervormdwoudenberg.nl  tel. 033 – 286 4527 
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