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Met dankbaarheid kijkt de algemene kerkenraad terug op het verloop van de 
gemeenteavond over de tweede kerkelijke locatie van 30 mei jl. De enorme opkomst 
getuigde van uw grote betrokkenheid bij het onderwerp. De avond is in een goede 
sfeer verlopen. Veel gemeenteleden hebben aangegeven dat de voorlopige visie van 
de kerkenraden helder en duidelijk is gecommuniceerd.  
Op de gemeenteavond en in een herhaalde oproep in de kerkbode  heeft de 
algemene kerkenraad aangegeven dat hij het zeer op prijs zou stellen als 
gemeenteleden laten weten wat zij van de voorlopige plannen vinden. De algemene 
kerkenraad is dankbaar dat zeer velen gereageerd hebben op de oproep om een 
reactie op de plannen in te sturen. Wij mochten van 94 personen een schriftelijke 
reactie ontvangen. 
 
Na de gemeenteavond heeft de algemene kerkenraad de volgende stappen 
ondernomen 

! verdere uitwerking van de visie op de tweede locatie 
! toetsing ontwikkeling draagvlak onder de kerkenraadsleden 
! toetsing draagvlak in de gemeente op basis van de ontvangen reacties 
! onderzoek instellen naar een geschikte bouwpartner 

Op de gemeenteavond is gezegd dat nadenken over nut en noodzaak van een 
tweede locatie geen eenvoudige opgave is. Het roept veel op, zowel in positieve als 
in negatieve zin. Wij moeten u zeggen dat wij als kerkenraadsleden dat ook zo 
ervaren hebben in de afgelopen maanden. 
 
Uitwerking visie 
Op de gemeenteavond van 30 mei is de voorlopige visie van de kerkenraden op een 
tweede kerklocatie met de gemeente gedeeld. De bedoeling van de gemeenteavond 
was om draagvlak te creëren voor deze visie op de structuur van de gemeente  en  
voor de voorlopige plannen om te komen tot een tweede kerklocatie. Binnen de 
kerkenraden was ook nog een weg te gaan om het reeds aanwezige draagvlak  
verder te verdiepen en uit te bouwen. Hulpmiddel daarbij zou zijn een goedgekeurde 
en gedragen visie op de realisering van een tweede kerklocatie. Na de 
gemeenteavond hebben de kerkenraden, de stuurgroep en de werkgroepen zich 
bezig gehouden met de verdere doordenking van de visie. We moeten u nu melden, 
dat het de kerkenraden niet is gelukt om een eenduidige, breed gedragen visie vast 
te stellen. Redenen waarom dit niet is gelukt zijn:  
• Verschillen van inzicht in de kerkenraden over de structuur van de gemeente. 
• Verschillen van inzicht in de kerkenraden over het uiteindelijke  resultaat. 
• De reacties vanuit de gemeente op de voorlopige visie van de kerkenraden.  
• Financieel draagvlak.  
• De voortgaande en nog steeds verder uitdiepende economische crisis.  
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Wij zijn bovendien van mening dat de gevolgde overlegstructuur niet heeft 
bijgedragen tot heldere zienswijzen. De algemene kerkenraad heeft in dit proces de 
discussies teveel laten plaatsvinden binnen de wijkkerkenraden en was daarin 
onvoldoende leidend. Het gevolgde proces werd daardoor minder transparant, 
diffuus en verstopte communicatiekanalen. Het proces bleek door de 
bovengenoemde zaken niet meer te managen. Gezegd dient te zijn, dat in het 
gelopen proces de economische crisis als een massieve negatieve onderstroom  
prominent aanwezig was.  
De algemene kerkenraad heeft in zijn vergadering van 13 september jl. dan ook 
besloten om het dossier tweede kerklocatie te parkeren.  
Een ingestelde kleine commissie heeft de algemene kerkenraad geadviseerd over de 
mogelijkheden om uit de ontstane impasse te komen. De belangrijkste conclusies 
van de commissie zijn: 
" Het bijeenroepen van de brede ambtelijke vergadering 
" De overlegstructuur betreffende de tweede locatie zo aanpassen dat niet de 

wijkkerkenraden het platform zijn voor het overleg maar de algemene kerkenraad. 
De algemene kerkenraad legt in deze constructie verantwoording af aan de brede 
ambtelijke vergadering. 

" De gemeente op korte termijn informeren over de ontstane situatie.  
Na een time out is het aan de algemene kerkenraad om een gedegen visie op de 
structuur van de gemeente te ontwikkelen. Bij structuur van de gemeente moet u 
denken aan de volgende mogelijkheden: (1) Het doorontwikkelen van de huidige 
situatie met één kerkgebouw, (2) huidige situatie met  daarnaast een steunpunt in het 
oosten van het dorp en (3) het realiseren van een tweede kerklocatie met 
vergaderruimten in het oosten van het dorp. Een tijdpad is hierbij op dit moment niet 
aan te geven.  
 
Draagvlak 
Recentelijk heeft de algemene kerkenraad in de hierboven bedoelde brede 
ambtelijke vergadering aan alle kerkenraadsleden gevraagd hoe zij persoonlijk in het 
project tweede locatie staan en welk advies zij de algemene kerkenraad zouden 
willen meegeven. Uit de gesprekken is duidelijk gebleken dat het draagvlak onder de 
leden van de kerkenraden substantieel is afgenomen in de afgelopen periode. 
Vergelijken we het draagvlak in de beide wijkkerkenraden met elkaar dan zien we 
nauwelijks verschillen. Bovendien is uit de reacties van de gemeenteleden gebleken, 
dat er slechts een minimaal draagvlak is voor een tweede locatie met inbegrip van 
een kerkzaal. De overgrote meerderheid van de reacties van de gemeenteleden ziet 
niet de noodzaak van een tweede kerklocatie in het oosten van het dorp. Hieronder 
hebben we kort aangegeven welke de meest genoemde argumenten voor en tegen 
zijn.  
Voor 
+ Een tweede kerklocatie geeft mogelijkheden om de nuancering meer inhoud te 

geven. 
+ Eenheid van prediking en pastoraat. 
+ Een tweede kerklocatie werkt drempelverlagend voor randkerkelijken en voor hen 

die niet tot een kerk behoren. 
+ Beter zicht op de wijkgemeente en betere sociale controle. 
+ Vergroot de betrokkenheid bij de wijkgemeente 
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Tegen 
− Zorg om de eenheid van de gemeente, de eenheid in de gezinnen en de eenheid 

onder de jongeren van de gemeente. Angst voor opnieuw een scheuring. 
− De zondagse kerkbezoekers zijn nog steeds goed onder te brengen in de vier 

diensten in de dorpskerk. Vier diensten op verschillende tijden vergroot de 
mogelijkheid om naar de kerk te kunnen gaan. 

− De eventuele wens om de nuancering meer inhoud te geven kan ook 
verwezenlijkt worden in de dorpskerk. 

− Het Woord dichtbij alle mensen is geen argument. In Woudenberg bestaan geen 
afstanden. 

− Financieel draagvlak, grote zorgen over de vaste (exploitatie) kosten in de 
toekomst. 

 
Geschikte bouwpartner 
De algemene kerkenraad heeft echter wel besloten om in gesprek te blijven met 
derden en de burgerlijke gemeente om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 
te komen tot een multifunctioneel bouwplan op de bouwkavel in het Groene Woud. 
De algemene kerkenraad is zich er van bewust dat deze besprekingen toekomstige  
plannen in het Groene Woud ineens zouden kunnen versnellen. Mochten de 
gesprekken tot iets substantieels leiden dan zal de algemene kerkenraad de 
gemeente daarvan direct op de hoogte brengen.   
 
Conclusies 
Op basis van het gegeven dat de algemene kerkenraad tot op heden niet in staat is 
gebleken om consensus te bereiken over een heldere visie op de tweede locatie, en 
het gegeven dat het waargenomen draagvlak in zowel de kerkenraden als in de 
gemeente  onvoldoende is, met daarbij een economische crises die zich nog verder 
uitdiept heeft de AK doen besluiten om het dossier 2e locatie te parkeren. Na een 
time out en hopelijk in een beter economisch klimaat zal de algemene kerkenraad de 
draad weer oppakken en onder zijn leiding een gedegen visie op de structuur van de 
gemeente ontwikkelen. Deze visie zal dan leidraad zijn in verdere discussies over al 
dan niet een tweede kerklocatie. 
 
Tenslotte, de algemene kerkenraad zegt nogmaals de leden van de stuurgroep, de 
leden van de werkgroep Communicatie & Financiën en de leden van de werkgroep 
Bouw & Inrichting hartelijk dank voor de inzet en de gedrevenheid waarmee zij het 
vele werk namens de gemeente hebben gedaan.  
 
PS: Wilt u reageren op deze informatiebrief dan kunt u uw opmerkingen en / of 
vragen richten aan de scriba van de algemene kerkenraad zowel schriftelijk als via 
het e-mailadres tweedelocatie@hervormdwoudenberg.nl. 
 
  
(Informatiebrief 2e locatie vastgesteld in de vergadering van de algemene kerkenraad 
van 20 december). 


