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Voorwoord 
In de achter ons liggende twee jaar hebben we ons als Stuurgroep gebogen over de vraag naar de 

realisering van een 2e kerkelijke centrum voor onze Hervormde Gemeente. We hebben daarbij vele 

vragen, weerstanden en twijfels moeten doordenken en doorleven, steeds terug naar de vraag “Wat 

wil God van ons en wat is onze wil?”. Het is inderdaad goed dat niet alles even gemakkelijk gaat. Het 

houdt ons afhankelijk van onze Hemelse Vader. Meer dan ooit hebben we reden om dankbaar terug 

te zien op Gods weg met onze Hervormde Gemeente. Als gemeente kennen we weliswaar 

teleurstellingen en verdriet in het verleden – korter of langer geleden. We zijn evenwel ook rijk 

bedeeld met vreugde,  voorspoed en zegeningen. Nu hebben we als gemeente een beslissend 

moment bereikt om in geloof een stap vooruit te zetten. 

Het traject dat we de afgelopen periode hebben afgelegd was onze menselijk wil, het was en is onze 

overtuiging. Het zou een vlucht in valse vroomheid zijn als we dat niet zouden durven zeggen. En we 

weten het, niemand kan uit eigen kracht een kerkelijk centrum bouwen.  

Met  hetzelfde vertrouwen waarmee we de verantwoording van ons werk, onze aanbevelingen en 

conclusies op ons nemen, in dankbare vreugde dat we ons eindproduct mogen opleveren, willen we 

die verantwoording ook leggen in Gods hand. Hij is een God die ons van harte resultaat en vreugde 

op ons werk gunt. Tegelijkertijd maakt Hij ons tot het werktuig van Zijn wil en Zijn plan met ons en de 

mensen. Hij schept uit ons geloof Zijn geliefde gemeente, Zijn Kerk; het lichaam van onze Heere Jezus 

Christus.  

God leidt onze gemeente als deel van Zijn heilige Kerk. De kerk is meer dan ons geloof en 

enthousiasme. De kerk heeft meer gewicht, meer waarde; want het is Gods heilige instelling, 

waardoor Hij de mensen tot het einde der dagen wil behouden. In ons gelovig enthousiasme zien we 

op de wereld vaak alleen elkaar, in de kerk zijn we een veelkleurige gemeenschap van mensen, 

geroepen door Jezus Christus. We vormen een schakel in de keten der geslachten, die God tot Zijn 

eer laat komen en gaan en roept tot Zijn Rijk. Pas de kroon maakt de koning en niet de wil om te 

heersen; zo maakt pas de kerk en niet ons gezamenlijk, gelovig enthousiasme ons tot een levende 

gemeenschap  voor God en de mensen. Ons geloof en enthousiasme dragen niet de kerk, de kerk 

draagt ons geloof en enthousiasme.   

De goede Herder weidt zijn schapen en zoekt wat verloren is op. Psalm 23 wordt werkelijkheid: “De 

HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij 

zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, 

omwille van Zijn Naam.” Dan horen en kennen wij de stem van Jezus zoals hij zei tot Petrus: Simon, 

maak je liefde voor mij zichtbaar in het hoeden en weiden van de schapen en de lammeren! 

In gelovig vertrouwen op Hem die de Goede Herder van onze gemeente is, dragen we ons advies 

betreffende de realisatie van een 2e kerkelijk centrum over aan de Algemene Kerkenraad. 

Vrije parafrase naar een tekst van Bonhoeffer 

27 november 2017 

Stuurgroep 2de Locatie 

Willem van Grootheest, Voorzitter  Wil van Duijvenbooden, Secretaris 

Jos van der Lee  Jos van Ginkel  Dick Lokhorst 

Jacco van der Tak Leen Amersfoort Arjaan van den Born, Agendalid 
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Samenvatting en conclusies 
Na het voorlopig besluit van de AK om verder te willen gaan met het plan om te komen tot de 

realisatie van een tweede kerkelijk centrum in het Groene Woud is op 8 november 2017 een 

gemeenteavond gehouden. Tijdens deze avond is het gehele plan nogmaals aan de gemeente 

gepresenteerd en heeft men de gelegenheid gekregen om daarover vragen te stellen en middels de 

beantwoording van een vragenformulier haar mening te geven.  

De vragen betroffen de waardering van het gevolgde proces, wat het voor de mensen persoonlijk zou 

betekenen als het plan niet doorgaat en hoe men de kerkgang zou inrichten als het wel doorgaat. Er 

was veel ruimte voor toelichting; 1/3 van de respondenten heeft hiervan gebruik gemaakt. 

Het gevolgde proces oogst bij 75% van de mensen een uitstekende of goed waardering. 

Bijna 2/3 deel van de mensen zou het betreuren als het plan niet doorgaat. Men deelt de visie van de 

AK en ziet de kansen en mogelijkheden van het plan om met de kerk het Woord naar de mensen te 

brengen en ons tegelijk ook als gemeente beter te kunnen ontwikkelen. Een deel van de mensen 

heeft zorgen over de financiële gevolgen,  het mogelijke verlies van eenheid van de gemeente en de 

beschikbaarheid van vrijwilligers. 

Ongeveer 1/3 van de mensen zou opgelucht of blij zijn als het plan niet doorgaat. De angst dat de 

gemeente scheurt is daarvoor de belangrijkste reden. Ook heeft men moeite met het feit dat er 

zoveel geïnvesteerd moet worden; dit deel van de gemeente ziet echt geen noodzaak voor een 2de 

kerkelijk centrum. Dit betekent dat men de totaalvisie op het gemeentezijn van de AK eigenlijk niet 

deelt. Bij dit deel van de gemeente bestaat het beeld dat het tweede kerkelijk centrum vooral wordt 

gebouwd om de wijken uit elkaar te halen. 

De Stuurgroep heeft een vergelijking gemaakt van de samenstelling van de groep gemeenteleden die 

op de gemeenteavond heeft bezocht met het geheel van de gemeente. Daaruit trekken wij de 

conclusie dat dit beeld van toepassing geacht mag worden voor de gemeente als geheel.  

Hiermee is het draagvlak voor het plan, ondanks de ruime meerderheid die het zou betreuren als de 

realisatie niet zou plaatvinden, nog niet als onbetwistbaar solide te typeren. In het afgelopen jaar is 

het positieve draagvlak gelijk gebleven, maar een deel van  de groep gemeenteleden die aanvankelijk 

geen uitgesproken standpunt hadden is opgeschoven naar de groep die moeite heeft met de 

plannen. Hiervoor kunnen diverse redenen zijn. Wanneer de planvorming steeds concreter wordt 

kan ‘latente’ weerstand concreet zichtbaar worden. Ook was er het afgelopen jaar een groep 

gemeenteleden die haar zorgen hebben geuit over de eenheid van de gemeente en de 

consequenties van het AK-beleid voor het door hen benoemde ‘midden van de gemeente’. Dit 

betekent dat bij de uitvoering van het plan extra inspanningen en mogelijk ook tijd nodig zijn om 

zorgvuldig om te gaan met de bezwaren bij een deel van de gemeente en zo mogelijk de aanwezige 

bezwaren te overwinnen. Eveneens is voorzichtigheid geboden op de diverse punten waarover in de 

gemeente zorgen leven. Daartoe zal de AK hierover de komende tijd zeker in gesprek moeten blijven 

met de gemeente. Het geestelijke aspect van het plan moet daarbij zeker niet vergeten worden. Het 

is de wezenlijke basis voor het slagen ervan. 

De Stuurgroep is van mening dat, mede gelet op de duur  van het zorgvuldig uitgevoerde 

voorbereidingstraject de tijd nu rijp is voor het nemen van een principieel besluit over het tweede 

kerkelijk centrum. Wij raden aan om een het voorlopig besluit van de AK om te zetten in een 

definitief positief besluit met inachtneming van de volgende punten: 
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• De in het voorlopig AK-besluit opgenomen financiële uitgangspunten met betrekking tot de 

zekerstelling van de initieel benodigde financiering (90% van € 750.000) en de benodigde 

verhoging van de Vrijwillige Bijdrage (eenmalig een niveaustijging van 5% binnen twee jaar 

na definitieve besluitvorming alsmede naast deze eenmalige stijging een jaarlijkse indexering 

van 1,5%). 

• Een nadere verkenning van de door velen gewenste eenheid van de gemeente: 

o hoe in de praktijk die eenheid door de gemeente wordt ervaren, 

o hoe het samen gemeente zijn het beste kan worden uitgewerkt binnen de visie van 

de AK op de gemeente als geheel en 

o hoe we dat naar de gemeente kunnen overbrengen.  

Dit betreft ons inziens in eerste instantie bezinning binnen de kerkenraden met 

ondersteuning van een deskundig externe adviseur. Het doel is om te komen tot een 

gemeenschappelijk en gedragen beeld in relatie tot het AK-beleid en het beleid in beide 

wijken. Deze bezinning moet leiden tot een antwoord op de vraag “hoe moeten we dit  

signaal rondom de ‘eenheid van de gemeente’ duiden en hoe kan zo mogelijk de zorg 

hieromtrent binnen de gemeente  worden verminderd. 
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Inleiding 
Tijdens zijn vergadering op 2 november 2017 is door de AK de eindrapportage van de Stuurgroep 2e 
locatie “Ruimte voor het Woord van God” overgenomen en zijn de daarin gedane aanbevelingen en 
conclusies voorlopig vastgesteld.  
 
Deze luiden als volgt. 
 
De Stuurgroep komt op basis van de rapportages van de werkgroepen, de bevindingen uit de 
verrichte werkzaamheden, de interactie met de gemeente via 10 gemeenteavonden en 
voortgangsberichten en consultaties van de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters tot een 
positieve conclusie over de haalbaarheid van het door haar uitgewerkte plan en adviseert de AK om 
het plan gefaseerd uit te voeren. Deze fasering betreft een koppeling aan de financiering van het 
plan.  
 
De Stuurgroep concludeert op basis van de brede bezinning in het voortraject, de gesprekken met de 
gemeente en de consultaties van de brede ambtsdragersvergadering dat de realisatie van een 
tweede kerkelijk centrum voor onze Hervormde Gemeente een uniek en ondernemend plan is 
waarvoor geloofsmoed nodig is, maar dat voor een gezonde verdere ontwikkeling van onze 
gemeente in de toekomst de meeste mogelijkheden biedt. Dit betreft zowel de beide wijkgemeenten 
als het bredere geheel, waarbij het diaconale plan ‘Een delende en dienende gemeente’ een 
essentieel onderdeel vormt. Uit de gemeente wordt hierop ook heel positief gereageerd. Het plan 
voor een tweede kerkelijk centrum biedt een uitstekend perspectief op de invulling van wat destijds 
is geformuleerd. 
 
De Stuurgroep is van mening dat, hoewel nog geen breed en uitbundig enthousiasme gesignaleerd 
wordt en er in de gemeente tegelijk ook zorgen geuit zijn over het bewaren van de eenheid, er wel 
voldoende draagvlak respectievelijk acceptatie in de gemeente aanwezig is om het plan te realiseren. 
De Stuurgroep stelt vast dat de voorbereidingsfase van het project na 2 jaar voldoende is gevorderd 
om de knoop door te hakken. Gezien  de looptijd van het traject sinds het initiële AK-besluit in 
december 2015 heeft de gemeente recht op duidelijkheid over de principiële vraag of er een tweede 
kerkelijk centrum moet komen of niet.  
 
De financiële situatie van onze gemeente en de overige omstandigheden met name wat betreft de 
voorgenomen woningbouw in Woudenberg zijn gunstiger dan ooit om aan het plan uitvoering te 
gaan geven. De Stuurgroep is reeds eerder tot een positieve conclusie gekomen over de haalbaarheid 
van het uitgewerkte plan. De actuele situatie van de middelen is weliswaar nog niet voldoende om 
het plan onmiddellijk te realiseren. Er is naar ons oordeel wel voldoende potentieel in de gemeente 
aanwezig die daartoe dan ook actief aangesproken zal moeten worden. Er is dan ook geen reden om 
niet tot besluitvorming over te gaan.  
 
Om het financieel risico beheersbaar te houden met het oog op de draaglast voor de gemeente 
wordt geadviseerd de aanbesteding pas ter hand te nemen als 90% van het benodigde besteedbare 
eigen vermogen (€ 750.000) binnen is en de vrijwillige bijdrage boven de jaarlijkse gemiddelde 
indexering van 1,5% (conform het beeld sinds 2009) eenmalig over een maximale periode van 2 jaar 
een niveaustijging laat zien van ten 5%. In een cijferreeks kan dat er als volgt uitzien: 
 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

VB-index = 100 105 106,5 108 
 
De volgorde in de eerste twee jaren kan er ook anders uitzien met een vergelijkbaar eindresultaat. 
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Verder wordt geadviseerd te starten met voorbereidende werkzaamheden zoals het maken van een 
definitief ontwerp, akoestisch onderzoek, grondonderzoeken,  etc. 
 
De gemeente is over het voorlopig besluit van de AK geïnformeerd via een voortgangsbericht, het via 
hard copy en internet beschikbaar stellen van het eindrapport en een presentatie tijdens de op 8 
november 2017 gehouden gemeenteavond. Deze stond daarnaast in het teken van het “horen” van 
de gemeente, zoals ook door de kerkorde wordt voorgeschreven. Hiertoe is door de Stuurgroep een 
vragenformulier opgesteld en na accordering door de AK tijdens de gemeenteavond uitgereikt. 
Daarnaast is de gemeente via de wijkbrief Eénklank en de wijkapp van wijk 2 en een afkondiging  in 
de kerk geattendeerd op de mogelijkheid een vragenlijst op te vragen en in te vullen. De tijdens de 
gemeentevond gehouden presentatie is ook op de website geplaatst. De gemeenteavond is bezocht 
door ruim 200 gemeenteleden; in totaal is door ongeveer 270 gemeenteleden gereageerd door 
inzenden van de genoemde vragenlijsten (zie bijlage 1). Enkelen reageerden op andere wijze via de 
mail.  
 
De vragenlijst was primair gericht op het “horen” van de gemeente, waarbij de gemeente ruim de 
gelegenheid kreeg zijn mening op specifieke vragen en in het algemeen te geven. Daarin past 
principieel bezien geen enquête-achtige benadering. Desalniettemin zijn toch enkele vragen gesteld 
deels met een enquête-achtig karakter die beogen een kwalitatief en getalsmatig inzicht geven hoe 
de gemeente reageert op het plan voor een tweede kerkelijk centrum. De resultaten daarvan 
moeten worden geïnterpreteerd mede op basis van de door de betreffende gemeenteleden gegeven 
toelichting. 
 
De 1e vraag was:   “Wat vindt u van de manier waarop de gemeente bij het proces is betrokken?”   

      1.a: uitstekend; 1.b: goed; 1.c: neutraal; 1.d: matig; 1.e: slecht. 
 
De 2e vraag was:    “Mocht het 2e kerkelijk centrum niet doorgaan, wat betekent dit voor u ?” 

2.a: blij;  
2.b: opluchting maar ook zorg voor hoe  verder;  
2.c: neutraal;  
2.d:  jammer en maak me zorgen over hoe verder;  
2.e: teleurstelling laten mooie kans voorbijgaan. 

 
De 3e vraag had betrekking op de voorkeur in de kerkgang voor wijk en/of kerk 

3.a: modern gebouw; 3.b: wijk 2; 3.c: geen voorkeur; 3.d: wijk 1; 3.e: dorpskerk 
 
Bij alle 3 de vragen was ruimte voor opmerkingen. 
 
In vraag 4 werd gevraagd naar een eventuele concrete bijdrage voor het vervolgtraject. 
 
Tenslotte was ruimte opengelaten voor “overige opmerkingen”. 
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Resultaten beantwoording vragenlijst 
Algemeen 
Bij de invulling van de vragenlijsten  moet onderscheid gemaakt worden tussen de cijfermatige 
benadering van de beantwoording van de vragen 1 t/m 3 (bijlage 2) en de bij de 
vragenbeantwoording  gegeven toelichting en opmerkingen. Deze laatste zijn gerubriceerd per vraag 
en antwoordopties en de clusters die uit de opmerkingen en toelichting konden worden afgeleid 
(bijlage 3). Overigens waren op lang niet alle ingeleverde vragenlijsten opmerkingen gemaakt. Een 
overzicht daarvan geeft bijlage 4. Hieruit blijkt dat op 21% van de ingevulde vragenformulieren 
opmerkingen zijn gemaakt bij vraag 1, 40% bij vraag 2, 34% bij vraag 3, 16% bij vraag 4 en 18% bij  de 
rubriek “overige opmerkingen”. Bij een ruime meerderheid van de ingevulde vragenlijsten was dus 
alleen sprake van een “cijfermatige” invulling.  
 

Cijfermatige uitwerking 
1. Waardering van het proces 
In totaal 75% van de respondenten gaf aan het proces de kwalificatie “uitstekend” (27%) of “goed” 
(48%); “neutraal” scoorde 14% en “matig” en “slecht” scoorden resp.  9 en 3%. De Stuurgroep is blij 
met deze uitkomst. De grondige werkwijze en intensieve communicatie met de gemeente worden 
breed gewaardeerd. 
 
De aard van de binnengekomen reacties kunnen ingedeeld worden in de categorieën (zie bijlage 3): 

- aanpak van het proces/timing/peiling 
- informatievoorziening/transparantie/sturing/neutraliteit 
- bereik van/contact met de gemeente 
- overig 

 
Uit de beantwoording blijkt dat sommigen van de groep “uitstekend, goed en neutraal” graag 
hadden gezien dat de gemeente meer in de breedte was benaderd, behoefte hadden aan versterking 
van het geestelijk aspect c.q. dat meer leiding aan de gemeente gegeven zou worden. Dit wordt door 
de Stuurgroep onderkend. Het is worsteling om in een dergelijk concreet project de geestelijke basis 
op een goede wijze onder woorden te brengen. Dat laat onverlet dat het hele plan alleen kan slagen 
als het gefundeerd is op een Bijbels geloof en vertrouwen dat God ons de mogelijkheden geeft en dat 
wij geroepen zijn om die te benutten tot Zijn eer.  
Verder werd gevraagd bij de bouwkundige uitwerking van het voorlopig ontwerp naar het definitieve 
ontwerp een in te stellen klankbordgroep frequenter te betrekken. 
 
Wat betreft de groep “matig, slecht” kan geconstateerd worden dat een kleine groep (12%) niet 
tevreden is over het proces. Dit betreft in vrijwel alle gevallen mensen die blij of opgelucht zijn als 
het 2e kerkelijk centrum er niet komt. We zien een herhaald pleidooi voor een enquête, bij voorkeur 
helemaal aan het begin van het proces. De Stuurgroep merkt op dat hierbij niet wordt onderkend dat 
gemeenteleden dan moeten afwegen op basis van globale, voorlopige beelden die niet gebaseerd 
zijn op een weloverwogen plan waarvan de gevolgen zo goed mogelijk zijn doordacht. Een dergelijke 
benadering gaat ook voorbij aan de rol en verantwoordelijkheid van de kerkenraad en botst met het 
advies van de Regionaal Adviseur Classicale Vergadering van de PKN.  
Daarnaast worden sterke verwijten gemaakt over de sturend geachte benadering en het niet willen 
luisteren naar de gemeente. Dit wijst op een diepe weerstand tegen de plannen die waarschijnlijk 
moeilijk is om te buigen en mogelijk ook onvoldoende inzicht in de betekenis van het begrip ‘kennen 
en horen van de gemeente’ zoals de kerkorde voorschrijft (de gemeente wordt gehoord op basis van 
een voorlopig besluit).  
Een totaaloverzicht van de cijfermatige uitkomsten is opgenomen in bijlage 2. 
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2. Blij, opgelucht, jammer of teleurgesteld als het tweede kerkelijk centrum niet 
doorgaat 

Uit de cijfermatige uitwerking van de ingevulde vragenlijsten blijkt dat circa 2/3 deel van de invullers 
in meerdere of mindere mate voorstander is van de realisering van een tweede kerkelijk centrum; 
circa 1/3 deel is daar in meerdere of mindere mate ongelukkig mee (vraag 2). De groep “neutraal telt 
slechts 6%.   
 
Koppel je dat aan vraag 3 (voorkeur voor kerkgang in modern gebouw, wijk 2, neutraal, wijk 1 en 
dorpskerk” dan komt daaruit het volgende patroon naar voren. 

• Een overgrote meerderheid van 93% van degenen die kiezen voor een modern gebouw (10x) 
of voor wijk 2 (95x) vindt het jammer/is teleurgesteld als het 2e centrum er niet komt.  

• Van degenen die kiezen voor het bijwonen van diensten van wijk 1 (totaal 74x) is een ruime 
meerderheid van 62% voorstander van de realisatie van een 2e centrum. Een kleine groep 
van 8% neemt geen standpunt in en 31% zou blij resp. opgelucht zijn als het plan niet 
doorgaat.  

• Bij de groep “neutraal” (54x, dus 20% van het totaal van 267) is 37% opgelucht of blij als het 
plan niet doorgaat en 54% zou dit jammer vinden/teleurgesteld zijn.  

• Voor de groep die een voorkeur heeft voor de dorpskerk (33x, dus 12% van het totaal van 
267) liggen de verhoudingen geheel anders. Van hen vallen resp. 21 en 8 personen (totaal 
88%) in de groep “blij” resp. “opluchting” en 4 (12%) valt in de categorie 
jammer/teleurgesteld. 

 
Grosso modo kan dus het volgende worden geconstateerd in de voorkeur van kerkgang. 

• Wijk 2/modern gebouw gaat in overgrote meerderheid (93%) voor een 2e kerkelijk centrum. 

• Wijk 1: bijna 2/3 deel is voorstander van een 2e kerkelijk centrum. 

• Neutraal: ruim de helft is voor en ca 1/3 deel niet voor een 2e kerkelijk centrum. 

• De dorpskerk (geen keuze voor wijk 1 of 2): de overgrote meerderheid (88%) is geen 
voorstander van een 2e kerkelijk centrum.  

 

Samenvatting en interpretatie van de op de vragenlijsten gemaakte 
opmerkingen 
Bij de interpretatie van de gemaakte opmerkingen maken we een indeling  tussen de vragen 2, 3 en 4 
en overige opmerkingen. Bij de vragen 2 en 3 maken we een sub-indeling gebaseerd op de bij die 
vragen genoemde mogelijkheden. 
 

Vraag 2: Wat betekent het niet doorgaan van een 2e kerkelijk centrum voor u. 
Bezien we de vragen, dan kunnen de reacties worden ingedeeld in de navolgende onderwerpen: 

• financiën 

• vrijwilligers 

• ruimtebehoefte/Eben-Haëzer 

• eenheid van de gemeente 

• beoogde doel en visie 
 

a. Blij als het niet doorgaat; 40 van de 267 invullers geven een toelichting (15%) 
Deze groep is het meest uitgesproken. In de reacties is er veel, soms erg stellig geformuleerd 
commentaar gegeven op alle aspecten. Men is tevreden zoals het nu gaat en ziet geen nut of 
noodzaak voor verandering, de nadelen zijn groter dan de voordelen. Men ziet vooral de volgende 
problemen als het plan doorgaat: 
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• financieel onverantwoord plan 

• vrijwilligerstekort 

• er is echt geen ruimtetekort 

• eenheid van de gemeente gaat verloren 

• enkelen voelen wel iets voor de ‘software, maar niet de hardware’ van het plan. 
 

b. Opgelucht als het niet doorgaat; 42 van de 267 invullers geven een toelichting (16%) 
Wat opvalt in de reacties is dat de visie op onderdelen betwijfeld of zelfs betwist wordt.  
Men heeft in het algemeen een pessimistisch beeld van de huidige situatie van onze gemeente en is 
ook oprecht bezorgd over de toekomstige ontwikkeling (met of zonder het plan). Sommigen denken 
wel positief mee en noemen alternatieven, zoals misschien alleen een wijkcentrum zonder kerk. 
Belangrijkste reden voor opluchting als het plan niet doorgaat zijn: 

• financieel niet verantwoord 

• twijfel over inzet gemeente 

• ruimtebehoefte kan heel goed anders worden ingevuld 

• grote zorg dat de eenheid van de gemeente wordt verbroken als het plan doorgaat 

• er is onvoldoende draagvlak en enthousiasme te zien 
 

c. Maakt niet zo veel uit; 16 van de 267 invullers geven een toelichting (6%) 
Deze groep is aanmerkelijk kleiner geworden dan een jaar geleden. De opmerkingen tonen meer 
twijfels en vragen dan meningen. Men staat er ambivalent in: ziet mogelijkheden en voordelen, maar 
heeft zorgen over financiën en het (passieve) karakter van onze gemeente in het licht van de 
ambities en ook twijfel over de noodzaak van een tweede kerkelijk centrum in relatie daarmee. 
 

d. Jammer dat het niet doorgaat; 51 van de 267 invullers geven een toelichting (19%) 
Er is in de reacties vooral veel positief commentaar in lijn met de Visie AK. Er zijn ook zorgen geuit:  

• Is het financieel te dragen? 

• Zijn er voldoende vrijwilligers? 

• Het ruimtetekort wordt nijpender als het niet doorgaat. 

• Verbouwing liturgisch centrum is ook wel erg ingrijpend. 

• Groeiend verschil tussen de wijken moeilijker in 1 gebouw. 

• Verdergaande uitstroom m.n. uit Wijk 2, zeker als het plan niet doorgaat. 

• Diaconaal en missionair elan van de gemeente voldoende? 
 

e. Teleurgesteld als het niet doorgaat; 118 van de 267 invullers geven een toelichting 

(44%) 
Dit is de grootste groep gemeenteleden. De reacties zijn erg positief gestemd en spreken volledige 
steun uit voor de visie van de kerkenraden. Men toont vertrouwen in het plan en heeft eigenlijk 
weinig/geen zorgen en aarzelingen. 
 

Samenvatting reacties vraag 2 
Globaal bijna 2/3 deel van de reacties is positief over de realisatie van een tweede kerkelijk centrum; 
44% is zeer positief en 19% positief, maar ziet ook zorgpunten. Die hebben vooral te maken met het 
risico van het verder uiteengroeien van de wijkgemeenten, het financiële draagvlak en de 
beschikbaarheid van de vrijwilligers.  
 
Er is een kleine “neutrale” groep (6%). Ze zien voordelen en nadelen en staan vrij ambivalent in het 
project. 
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De groep die negatief is over het plan is onder te verdelen in een groep die gewoon blij is als het niet 
doorgaat (15%) en een groep van 16% die er toch wat meer ambivalent in staat. Beide deelgroepen 
noemen als breekpunten de eenheid van de gemeente, het financieel draagvlak, onvoldoende 
vrijwilligers en “de kerk is niet vol”.  Een deel van de 2e groep geeft aan dat als de bouw van het 
tweede kerkelijk centrum toch doorgaat zij daarin zullen meegaan en hun bijdrage willen leveren. 
 

Vraag 3: Wat betekent een tweede kerkelijk centrum voor uw kerkgang 
Bezien we de vragen, dan kunnen de reacties worden ingedeeld in de navolgende clusters: 

• wisselend gebruik/ruildiensten 

• binding met de Dorpskerk 

• gemeentezijn/wijkgevoel/herkenbaar profiel 

• liturgie/predikant/modaliteit 

• overig 
 

a. Keuze voor modern gebouw of de dorpskerk. Totaal 43 van de 267 reacties, waarvan  

modern gebouw 10 (4%) en keuze voor dorpskerk 33 (12%) 
Over het geheel genomen een wat onduidelijk beeld over de motivatie, de wijkvoorkeur blijkt veel 
belangrijker dan het gebouw. Een beperkt aantal mensen is wel duidelijk gehecht aan de Dorpskerk 
en is voornemens om daar de kerkgang naar te richten. 
 

b. Kerkgang geen voorkeur. Totaal 54 personen (20% van de 267) 
Het aantal mensen zonder bepaalde voorkeur in de kerkgang is beperkt. Zij hebben over het 
algemeen ook geen sterke voorkeur voor een bepaalde wijk. Dit past goed bij het beeld van de 
middengroep. Deze groep mensen heeft een sterke voorkeur voor meer wisseldiensten en vaste 
tijdstippen voor de diensten. 
 

c. Kerkgang voorkeur wijk 1 resp. wijk 2. Totaal aantal voorkeur wijk 1: 74 (28%) en wijk 

2: 95 (36%) 
Uit deze reacties blijkt duidelijk dat er veel meer mensen zijn met een wijkvoorkeur dan een 
gebouwvoorkeur. De mensen met een duidelijke wijkvoorkeur hebben behoorlijke bezwaren tegen 
de wisseldiensten. Toch zijn er ook veel mensen zonder een exclusieve wijkvoorkeur. 
Binding met de Dorpskerk lijkt uit de toelichtingen van deze groep niet doorslaggevend voor de 
kerkgang. Er wordt meerdere keren opgemerkt dat wisselend gebruik van de gebouwen spanning 
oplevert met de wens om de kerk naar de mensen toe te brengen. Dit aspect blijft de aandacht 
vragen. 
 

Samenvatting reacties vraag 3 
Van degenen die qua kerkgang hun voorkeur uitspreken voor wijk 2 of een modern gebouw(105x) is 
een overgrote meerderheid voorstander van een tweede kerkelijk centrum. Veel mensen geven aan 
weliswaar een voorkeur te hebben voor de diensten van wijk 2, maar voornemens te zijn met enige 
regelmaat ook diensten van wijk 1 bij te wonen. Regelmatig wordt aangegeven dat men niets in 
wisseldiensten ziet. 
 
Bij degenen die het niet uitmaakt in welke kerk of wijk men kerkt (54 respondenten) staat globaal 
37% niet of minder positief tegenover een tweede kerkelijk centrum, terwijl het aantal voorstanders 
1,5 zo groot is (54%); 9% is ook daarover neutraal. Deze groep heeft een duidelijke voorkeur voor 
wisseldiensten. 
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Degenen die de voorkeur geven aan het bijwonen van diensten van wijk 1 (74 respondenten) zijn er 
2x zo veel voorstanders van een tweede kerkelijk centrum als bezwaard of tegen het plan. In de 
groep met voorkeur voor wijk 1 is behoorlijke weerstand tegen wisseldiensten. Een deel van de 
groep geeft aan ook een hechting te hebben aan de dorpskerk. 
 
Degenen die aangeven vooral te hechten aan diensten in de dorpskerk (12% = 33 respondenten) is de 
enige groep  die in grote meerderheid bezwaard of tegen het plan van een tweede kerkelijk centrum 
(29 van de 33). Sommigen leggen hierbij een relatie met wijk 1; anderen geven juist aan geen 
onderscheid te willen maken tussen de wijken. 
 

Vraag 4: Wat kan uw concrete bijdrage zijn aan het vervolgproces 
In totaal hebben 43 personen gereageerd, waarvan 40 in positieve zin. De genoemde bijdragen 
richten zich niet alleen op het nog te lopen traject, waaronder de bouwkundige activiteiten, maar 
ook op ondersteuning en aanbod van  vrijwilligerswerk als het tweede kerkelijk centrum eenmaal in 
gebruik is. Verblijdend is ook dat 13 mensen al hebben aangegeven mee te willen doen in diaconaal-
maatschappelijke activiteiten. 
 

Overige opmerkingen 
Er zijn op alle aspecten veel opmerkingen gemaakt, meest kritische, maar ook een aantal 
bemoedigende en instemmende. 

• Financiële twijfels 

• Beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers voor het realiseren van alle plannen, zowel 
beheer van gebouw als de diaconale ambities 

• Zorg om de eenheid van de gemeente en de uit elkaar lopende koers van de wijken 

• Is er echt een noodzaak om dit plan door te zetten? Er zijn ook alternatieven denkbaar. 

• Wordt er wel echt naar de gemeente geluisterd? 

• Zorgen over voldoende draagvlak 

• Nietsdoen is geen optie; ga verder in vertrouwen op de hemelse Gids 

• De realisatie van een tweede kerkelijk centrum is een belangrijke pijler voor de 
gemeenteopbouw 

• Wens dat alle plannen de gemeente als eenheid bij elkaar brengt  
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Beschouwing over de representativiteit van de gegevens 
Onze hervormde gemeente telt in totaal circa 1800 actieve leden waarvan 900 belijdende lidmaten. 
Van hen hebben er 267 gereageerd via het invullen van een vragenlijst. Daarvan blijkt bijna 2/3 
voorstander van een tweede kerkelijk centrum en circa 1/3 ziet dat liever (helemaal) niet.  
 
In welke mate is de respons (bijna een derde deel van het aantal belijdende leden) representatief 
voor de gehele gemeente ? Daartoe moet iets nader gekeken worden naar de samenstelling van de 
gemeente alsmede betrokkenheid op beleid, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn op 
gemeenteavonden.  
 
In onze gemeente zijn, verdeeld over beide wijken in totaal zo’n 240 75-plussers. Slechts door 
enkelen van hen is de vragenlijst ingevuld. Vanuit het pastorale ouderenbezoekwerk is evenwel 
bekend dat in wijk 1 een groot deel de realisatie van een tweede kerkelijk centrum niet nodig vindt; 
in wijk 2 blijkt een groot deel juist voorstander te zijn. Dit komt globaal overeen met de teneur die 
blijkt uit de beantwoording van vraag 3: degenen die er de voorkeur aan geven de diensten van wijk 
2 te bezoeken zijn in grote meerderheid voor een tweede kerkelijk centrum. Bij degenen die de 
voorkeur geven aan diensten van wijk 1 is dit een kleinere meerderheid en degenen die het liefst in 
de dorpskerk kerken zijn in grote meerderheid bezwaard of tegen een tweede kerkelijk centrum. Op 
grond hiervan mag naar de inzichten van de Stuurgroep verwacht worden dat bij alle ouderen van de 
gemeente het beeld vergelijkbaar is met de uitkomsten van de gemeenteavond.  
 
Rest een groep van ongeveer 400 belijdende leden die niets van zich hebben laten horen. Het is de 
Stuurgroep bekend dat een deel van die groep heeft afgehaakt omdat zij van mening zijn dat de 
bouw van een tweede kerkelijk centrum reeds een “gelopen race” is. Ook is het de Stuurgroep 
bekend dat diverse voorstanders niet van zich hebben laten horen. De inschatting van de Stuurgroep 
is, dat de meesten van de groep niet reageerden omdat zij inderdaad geen afgewogen mening 
hebben over het traject en de besluitvorming over laten aan de kerkenraad. In die zin  zijn zij 
waarschijnlijk het best te vergelijken met de groep “neutralen” waarvan 37 % geen voorstander is 
van een 2e centrum is, 54% wel en 9% “ neutraal”. 
 
Grosso modo leidt dit tot de conclusie dat het beeld van de gemeenteavond van toepassing geacht 
kan worden voor het geheel van de 900 belijdende leden tellende gemeente, dus dat bijna 2/3 
positief of neutraal is over het plan van een 2e kerkelijk centrum en iets meer dan 1/3 niet, waarbij de 
mate van acceptatie of afwijzing varieert. 
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Conclusies uit het horen van de gemeente en aanbevelingen 
De Stuurgroep concludeert dat het plan tot realisering van een tweede kerkelijk centrum door bijna 
2/3 van de gemeente gedragen wordt en ca. 1/3 in meerdere of mindere mate bezwaard of tegen 
het plan is. Hiermee is het draagvlak voor het plan bestuurlijk gezien niet zeer ruim te noemen. In het 
afgelopen jaar is het positieve draagvlak gelijk gebleven, maar de groep die moeite heeft met de 
plannen is gegroeid met het afnemen van de groep mensen die aanvankelijk geen uitgesproken 
standpunt hadden. Dit betekent dat bij de uitvoering van het plan rekening moet worden gehouden 
met aanzienlijke inspanning en misschien ook tijd nodig is om te komen tot een succesvolle 
realisatie. Eveneens is zorgvuldigheid geboden op de diverse punten waarover in de gemeente 
zorgen leven. Kortom, blijvende aandacht moet worden gegeven aan verdere versterking van het 
draagvlak. 
 
De Stuurgroep constateert dat de vrees voor een te zware financiële last een veel gemaakte 
opmerking is. Aan deze bezwaren is reeds tegemoet gekomen. Het financiële risico is in voldoende 
mate ingedekt via de conservatieve financiële aannames en de additionele aanbevelingen in de 
eindrapportage die door de AK zijn overgenomen.  
 
De ervaringen m.b.t. wisseldiensten kunnen na enige tijd worden geëvalueerd.  
 
Wat betreft de vrijwilligers constateert het CvK dat dit in EH op zich uitstekend draait, maar 
onderkent zij wel de kwetsbaarheid vanwege de afhankelijkheid van enkele sleutelfiguren. Blijkens 
de beantwoording van vraag 4 zijn vele leden bereid als vrijwilliger hun handen uit de mouwen te 
steken tijdens de realisatie van een tweede kerkelijk centrum en daarna. De Stuurgroep acht de 
vrees voor een tekort aan vrijwilligers daarom voorbarig. 
 
Groot zorgpunt blijft de vrees die bij velen in de gemeente gevoeld wordt voor het verlies van de 
eenheid van de gemeente. De Stuurgroep constateert wel, dat dit een eigenlijk niet of nauwelijks 
gedefinieerd begrip is, waarover verschillende ideeën leven.  
 
Gelet op het voorgaande doet de Stuurgroep de volgende aanbevelingen. 

• Het finaal vaststellen van de eindrapportage van de Stuurgroep, inclusief de daarin gedane 
aanbevelingen. 

• Een nadere verkenning van de door velen gewenste eenheid van de gemeente: 

o hoe in de praktijk die eenheid door de gemeente wordt ervaren, 

o hoe het samen gemeente zijn het beste kan worden uitgewerkt binnen de visie van de 

AK op de gemeente als geheel en 

o hoe we dat naar de gemeente kunnen overbrengen.  

Dit betreft ons inziens in eerste instantie bezinning binnen de kerkenraden met ondersteuning 
van een deskundig externe adviseur. Het doel is om te komen tot een gemeenschappelijk en 
gedragen beeld in relatie tot het AK-beleid en het beleid in beide wijken. Deze bezinning moet 
leiden tot een antwoord op de vraag “hoe moeten we dit  signaal rondom de ‘eenheid van de 
gemeente’ duiden en hoe kan zo mogelijk de zorg hieromtrent binnen de gemeente  worden 
verminderd. 

• Blijvende aandacht voor versterking van het draagvlak is geboden. 

Communicatie naar de gemeente 
De Stuurgroep stelt voor de bevindingen van de Stuurgroep zoals verwoord in dit advies samen te 
vatten in een voortgangsbericht en dit zondags na de finale besluitvorming van de AK af te kondigen 
en uit te reiken.  
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Bijlage 1 

Vragenformulier – Gemeenteavond 8 nov 2017 
Na invulling graag inleveren bij de uitgang van de kerk. 
Desgewenst kunt u het ook thuis invullen en in dat geval graag ondertekenen en uiterlijk 10 november 
inleveren bij de secretaris van de Stuurgroep, de heer W. van Duijvenbooden, Korte Wetering 4, of per 
mail in een goed leesbare scan naar: w.vanduijvenbooden@hervormdwoudenberg.nl  
 
1. De afgelopen 2 jaar zijn de kerkenraden intensief bezig geweest met het beleid voor de 

ontwikkeling van onze hervormde gemeente. In dat kader zijn er 10 gemeenteavonden geweest 
en diverse Voortgangsberichten over het traject en verschillende werkgroepen en 
klankbordgroepen waarin gemeenteleden hebben geparticipeerd. Wat vindt u van de manier 
waarop de gemeente bij het proces is betrokken? 
  

Uitstekend Goed Neutraal Matig*) Slecht*) 

 
*)  Als u het proces matig of slecht vindt, wat wilt u dan graag verbeterd zien?  
     Graag hieronder nader toelichten 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Mocht om welke reden dan ook de nieuwbouw van een kerkelijk centrum in het Groenwoud 
uiteindelijk niet doorgaan, wat betekent dat voor u? 

 

Daar ben 
ik blij 
om  

Wel een opluchting, 
maar ook bezorgd 
over de verdere 
ontwikkeling van 
onze gemeente  

Het maakt 
mij niet 
zo veel 

uit 

Ik vind dat wel 
jammer en 

maak me zorgen 
over de verdere 

ontwikkeling 
van onze 

gemeente 

Een teleurstelling, 
want we laten een 

mooie kans 
voorbijgaan met 

nieuwe 
mogelijkheden 

voor de gemeente 

 
Wilt u dit hieronder eventueel nader toelichten? Graag ook als u het heel anders ervaart 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

mailto:w.vanduijvenbooden@hervormdwoudenberg.nl
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3. Als het plan voor het 2de kerkelijk centrum doorgaat en is gerealiseerd wil de kerkenraad volgens 

een vast (bijvoorbeeld 14-daags) rooster een afwisselend gebruik van de kerkzaal in de 
middag/avonddiensten door beide wijken om de eenheid van de gehele hervormde gemeente te 
bevorderen. Daarbij zal wijk 1 hoofdzakelijk in de Dorpskerk te vinden zijn en wijk 2 in het nieuwe 
kerkelijk centrum. Wat betekent dat voor uw kerkgang?  
 

Ik kies voor een 
modern gebouw 

met veel 
ontmoetingsruimte 
en ga daarom naar 

het nieuwe 
kerkelijk centrum 
ongeacht de wijk 
die dienst heeft 

Ik kerk bij voorkeur 
in wijk 2 en zal 

dus meestal naar 
het nieuwe 

kerkelijk centrum 
gaan en bij de 
wisseldiensten 

naar de 
Dorpskerk  

Ik heb geen 
voorkeur 
voor een 
van beide 
wijken of 

gebouwen  

Ik kerk bij voorkeur 
in wijk 1 en zal 

dus meestal 
naar de 

Dorpskerk gaan 
en bij de 

wisseldiensten 
naar het nieuwe 

kerkelijk 
centrum  

Ik ben gehecht 
aan de 

Dorpskerk 
en zal daar 

dus naar 
toe blijven 

gaan 
ongeacht 

de wijk die 
dienst 
heeft  

 
U kunt dit desgewenst hieronder nog nader toelichten 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
4. Als het plan doorgaat willen we de gemeente graag ook zo veel mogelijk betrekken. Wat zou uw 

concrete bijdrage, persoonlijk of van uw bedrijf aan een vervolgtraject kunnen zijn, zoals 
deelname in een werkgroep voor fondswerving, een klankbordgroep voor het definitief 
bouwkundig ontwerp of een diaconaal-maatschappelijke werkgroep of wellicht ook een 
bezinningsgroep wanneer het plan voor de nieuwbouw van een 2de kerkelijk centrum niet 
doorgaat?  
Zo ja, wilt u hier aangeven waar uw belangstelling en mogelijkheden vooral naar uitgaan? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Heeft u naar aanleiding van uw antwoorden behoefte aan een gesprek?       Ja/nee   

Als u Ja invult nemen wij contact met u op. 
 

 
Ruimte voor toelichting en opmerkingen 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam  :    …………………………………………………………………………. 
 
Adres  :    ………………………………………………………………………….. 
 
Telefoon :    …………………………………………………………………………. 
 
e-mail  :    …………………………………………………………………………. 
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Bijlgage 2 Overzicht aantallen en percentages van de 
ingevulde vragenformulieren 
 

 

 

Totaal 

aantal
Totaal % 3.a modern 3.b wijk 2 3.c neutraal 3.d wijk 1

3.e 

dorpskerk

2.a blij 40 15 0% 5% 28% 13% 53%
% binnen de groep horizontaal

Aantal 0 2 11 5 21

%  absoluut--> 0% 1% 4% 2% 8% % van het totaal (= 266)

0% 2% 20% 7% 64% % binnen de groep verticaal

2.b opluchting 42 15.7 0% 19% 21% 40% 19%

Aantal 0 8 9 17 8 Uitspringende aantallen in rood

% absoluut--> 0% 3% 3% 6% 3%

0% 8% 17% 23% 24%

2.c neutraal 16 6 0% 31% 31% 38% 0%

Aantal 0 5 5 6 0

%  absoluut--> 0% 2% 2% 2% 0%

0% 5% 9% 8% 0%

2.d jammer 51 19,1 2% 20% 31% 43% 4%

Aantal 1 10 16 22 2

% absoluut --> 0% 4% 6% 8% 1%

10% 11% 30% 30% 6%

2.e teleurstelling 118 44,2 8% 59% 11% 20% 2%

aantal 9 70 13 24 2

%  absoluut --> 3% 26% 5% 9% 1%

90% 74% 24% 32% 6%

Aantallen 266 10 95 54 74 33

Totaal 267 100% 4% 36% 20% 27% 12%
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