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Hervormde Gemeente Woudenberg 
Algemene Kerkenraad 

Voortgangsbericht nr. 11 
Woudenberg,  9 december 2017  

Besluit Algemene Kerkenraad over een 2de Kerkelijk Centrum 

Beste gemeenteleden, 
In de vergadering van 7 december heeft de AK besloten tot het realiseren van een 2e 
kerkelijk centrum zodra de financiële situatie aan de wensen voldoet.  Dat is een 
ingrijpend en ook bijzonder besluit voor onze Hervormde gemeente. De AK gelooft 
dat dit een goede stap is voor de verdere ontwikkeling van onze kerkelijke 
gemeente. We hopen en bidden dat de Heere deze stap wil zegenen. We hebben 
daarbij ook nadrukkelijk gekeken naar de uitkomsten van de gemeenteavond van 8 
november jl. Het traject van de afgelopen jaren is een heel proces geweest en het is 
duidelijk dat hier in de gemeente verschillend over wordt gedacht. Een ruime 
meerderheid ziet het zitten en is van mening dat dit een goede stap is. Maar er is 
ook een serieuze minderheid die zorgen hierover heeft of zelfs teleurgesteld is. Voor 
de AK weegt dat laatste zeker ook mee; in het bijzonder als het over welgemeende 
zorgen gaat die de eenheid van onze gemeente raken. Dat is een zaak die voor de AK 
ook van het grootste belang is. Daarom is tegelijkertijd ook besloten om een 
vervolgopdracht te geven om te onderzoeken hoe we in deze context de eenheid 
van de gemeente c.q. het gemeentezijn vanuit de visie van de AK zo goed mogelijk 
verder handen en voeten kunnen geven de komende jaren. Hierbij willen we ook 
gebruik maken van externe deskundigheid binnen onze kerk op dit gebied.  
Ten slotte roept de AK iedereen binnen de gemeente op elkaars mening te 
respecteren, ook al denken we soms verschillend. Laten we de onderlinge liefde 
bewaren en ons richten op de kern van de zaak. Het is ons diepste verlangen om 
met elkaar, niemand uitgezonderd, de Heere te dienen binnen onze gemeente en 
vandaar uit ook onze naaste in de Woudenbergse gemeenschap. ‘Opdat Zijn huis vol 
worde!’ Bidden u en jij mee om de vervulling van dit verlangen? 
 

In verbondenheid en namens de algemene kerkenraad, 
Ouderling N.P. Mantel (preses) 
Ouderling K.A. van den Born (scriba) 

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. 
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Advies Stuurgroep 2e locatie aan Algemene Kerkenraad 

Inleiding 
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.  
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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 mij 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. 

De Stuurgroep 2e locatie 
 

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 



4 
 

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: 

• 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%). 
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• 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 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. 

De gemeente gehoord - Beantwoording vragenlijst 
Tijdens de gemeenteavond is een vragenlijst uitgereikt en deze kon tot bijna een 
week daarna nog aangevraagd worden. Velen hebben van die mogelijkheid gebruik 
gemaakt. In totaal hebben 270 leden een vragenlijst ingevuld. Hierna wordt kort 
ingegaan op de beantwoording van de vragen 1 t/m 4.  
 

Samenvatting reacties vraag 1 van de vragenlijst 
Wat vindt u van de manier waarop de gemeente bij het proces is betrokken.  
Deze vraag is door 75% van de respondenten als uitstekend (27%) of goed (48%) 
beantwoord. Matig en slecht scoren resp. 9 en 3%. Neutraal scoort 14%. De 
grondige werkwijze en intensieve communicatie met de gemeente worden blijkbaar 
breed gewaardeerd. De groep die een matig of slecht oordeel geeft betreft vrijwel 
allemaal mensen die blij of opgelucht zijn als het 2e kerkelijk centrum er niet zou 
komen. Zij hadden in meerderheid graag gezien dat reeds aan het begin van het 
traject een enquête was gehouden en maken verwijten over een te sturende 
benadering.  
 

Samenvatting reacties vraag 2 van de vragenlijst 
Vraag: Mocht om welke reden dan ook de nieuwbouw van een kerkelijk centrum in 
Het Groene Woud uiteindelijk net doorgaan, wat betekent dat voor u. 
 

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 wel aan dat als de bouw van het tweede 
kerkelijk centrum toch doorgaat zij daarin zullen meegaan en hun bijdrage willen 
leveren. 
 

Samenvatting reacties vraag 3 van de vragenlijst 
Vraag: Als het plan voor een 2e kerkelijk centrum doorgaat, wat betekent dit dan 
voor uw kerkgang. 
 

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. 
 

Onder degenen die de voorkeur geven aan het bijwonen van diensten van wijk 1 (74 
respondenten) zijn 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 deze groep geeft aan ook gehecht te 
zijn 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 hun voorkeur voor wijk 1; anderen geven juist aan geen onderscheid te 
willen maken tussen de wijken. 
 

Samenvatting reacties 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. 
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Overige opmerkingen gemaakt op de vragenlijsten 
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  
 

Vervolgtraject 
• Nader overleg met de burgerlijke gemeente over de inpassing van het 2e 

kerkelijk centrum in Het Groene Woud. 

• Start in- en externe fondsenwerving en stimuleren van verhoging van de 
Vrijwillige Bijdragen. 

• Onderzoek naar de mogelijkheden van vergroting van het draagvlak, met 
name wat betreft het gesignaleerde zorgpunt “Eenheid van de gemeente”. 

• Ontwikkeling van een definitief ontwerp met nauwe betrokkenheid van 
geïnteresseerde gemeenteleden. In dit kader uitvoeren van diverse studies, 
zoals akoestisch onderzoek, grondonderzoek en milieutechnische 
voorzieningen. 
 
 
 

Meer informatie 
Op de kerkelijke website www.hervormdwoudenbeg.nl is alle eerder gepubliceerde 
informatie te vinden. Dit betreft o.a. de Eindrapportage van de definitiefase 
(september 2016), de Eindrapportage van de Stuurgroep 2e locatie (september 
2017), het advies van de Stuurgroep (november 2017), alle uitgebrachte 11 
voortgangsberichten en de tijdens gemeenteavonden gehouden presentaties. Wilt u 
meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met de secretaris van de 
Stuurgroep W. van Duijvenbooden w.vanduijvenbooden@hervormdwoudenberg.nl  
tel. 033 – 286 4527 
  

http://www.hervormdwoudenbeg.nl/
mailto:w.vanduijvenbooden@hervormdwoudenberg.nl
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Wat Gij, o goede God en Heer, 
ons wilde toevertrouwen, 
dat is van U  –  Gij krijgt het weer 
om U een huis te bouwen. 
Die onze harten peilt en proeft, 
wij zijn oprecht genegen 
te geven wat uw dienst behoeft; 
wij geven van uw zegen. 

 
    Tekst: A. F. Troost 
 

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. 
 
RUIMTE… 
Voor het Woord van God, het Evangelie van onze Heere Jezus 

• Naar binnen en naar buiten  

• In twee wijkgemeenten van één hervormde gemeente 
 
Een 2e kerkelijk centrum biedt kansen voor verdieping en verbreding van de gemeente: Kerkzijn+. Om kerk 
in de buurt te zijn; in het centrum en in het oosten van het dorp ruimte te hebben voor de omgeving en 
geborgenheid te bieden, elkaar te kennen en zelf gekend te worden. Dat geeft een +.  
 
We hebben kansen 

- Er is een doorgaande uitbreiding van woningbouw in het oosten van het dorp 
- Een sterke gemeente met 2 robuuste wijken 
- Goede interne verhoudingen  
- De brede hervormd-gereformeerde koers is voluit geaccepteerd 

 
We zoeken ruimte voor ontwikkeling en groei, vanuit onze Bijbelse opdracht 

- verbreiding van het Woord van God; versterking van Zijn gemeente 
- uitwerking in Woord en Daad – Zondag en doordeweeks 
- verbinding met alle mensen om ons heen: Gemeenschap in de breedte 
- elkaar kennen en gekend worden 

 
Dit is de visie van de kerkenraden op de weg die we als gemeente samen kunnen gaan. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjGmqbZsNLNAhULuxQKHc2XAWQQjRwIBw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-fotografie-duif-met-olijftak-image15461212&psig=AFQjCNEPPjQW2iYpFy1LjqlrvvODloTjLA&ust=1467466386816146

