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Samen	één	kerk	bouwen		
	
Waar geen muren maar alleen open deuren zijn	 
licht van liefde en genade komt binnen stromen 
door één geest verbonden met brood en wijn 
in verwachting voor uw zegen tesamen komen 

geen muren Heer kunnen Uw huis vormen 
maar gemeenschap in Uw grote naam 
leven naar Uw liefdewens en vredenormen 
bouwen wij aan Uw wereldkerk tesaam. 
Gedicht van Egbert Jan van der Scheer. 

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.		
	

Fasering	realisatie	TKC	
Het	project	is	opgedeeld	in	vier	fases,		
waarvan	nu	de	tweede	fase	start:		
	

• Fase	I:		 		Financiering	en	ontwerp		
• Fase	II:			Voorbereidingen	van	de	bouw		
• Fase	III:		Start	bouw	
• Fase	IV:		Oplevering	en	ingebruikname		

	

Naam	Tweede	Kerkelijk	Centrum	
Er	is	al	veel	tijd	en	energie	gestoken	in	de	totstandkoming	van	het	Tweede	Kerkelijk	Centrum	(TKC).	
We	 krijgen	 een	 multifunctioneel	 gebouw,	 waarin	 ruimte	 wordt	 gegeven	 voor	 Gods	 woord	 naar	
binnen	 en	 naar	 buiten	 en	 voor	 diaconaal-maatschappelijke	 activiteiten.	 Dit	 biedt	 kansen	 tot	
verdieping	en	verbreding	van	de	gemeente:	Kerkzijn+.		
 
Bij	de	keuze	van	de	naam	van	het	TKC	zal	de	AK	rekening	houden	met	de	volgende	criteria:	

• Een	toegankelijke	naam;	
• Passend	bij	de	functie,	de	locatie	of	het	uiterlijk	van	het	gebouw;	
• De	impact	ervan	op	buitenstaanders;	
• Eventuele	link	naar	de	historie	van	Woudenberg.	

	
We	nodigen	alle	gemeenteleden	uit	mee	te	denken	over	een	naam	voor	het	gebouw.		
Stuur	 uw/jouw	 inzending	 met	 motivatie	 voor	 de	 naamkeuze	 vóór	 1	 december	 2019	 naar	
tweede.kerkelijk.centrum@hervormdwoudenberg.nl.	We	zien	uit	naar	de	inzendingen.		

	
Film	
Het	ontwerp	van	het	TKC	bekijken?	Bekijk	de	
film	via	
https://www.hervormdwoudenberg.nl/onze-
gemeente/tweede-kerkelijk-centrum/		
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Voortgang	Definitief	Ontwerp	
	
In	de	afgelopen	maanden	zijn	verdere	stappen	gezet	ter	voorbereiding	op	de	bouw	van	het	TKC.	Zo	
zijn	 in	 samenspraak	 met	 de	 architect,	 de	 akoestisch	 adviseur	 en	 de	 installatieadviseur	 keuzes	
gemaakt	die	in	het	ontwerp	verwerkt	zijn.	Er	is	gekozen	voor	duurzame,	makkelijk	te	onderhouden,	
materialen	 met	 een	 lage	 slijtgevoeligheid.	 De	 verdere	 inrichting	 zoals,	 zitmeubilair,	 verlichting	 en	
liturgisch	 meubilair	 worden	 in	 een	 volgend	 stadium	 uitgewerkt.	 Tevens	 wordt	 er	 een	
binnenhuisarchitect	betrokken	bij	de	keuze	van	kleuren	en	materialen.		
	
Het	 kleurenpallet	 en	 de	 materialisatie	 zijn	 vastgelegd	 in	 het	 definitief	 ontwerp.	 Hiermee	 zijn	 de	
voorbereidingen	op	de	vergunningsaanvraag	in	een	afrondende	fase	gekomen.	

Materialisatie	
Op	de	foto’s	hieronder	is	een	impressie	te	zien	van	de	materialisatie	met	bijbehorende	toelichting.		

	
Metselwerk:	 Voor	 het	 overgrote	 deel	 van	 het	 metselwerk	 wordt	 gebruik	 gemaakt	 van	 een	 lichte	
gemêleerde	 steen.	 Deze	 steen	 heeft	 een	 levendig	 en	 open	 karakter.	 Bij	 de	 entree	 komt	 een	
hoogwaardige	witte	steen,	zodat	een	lichte	uitstraling	ontstaat	naar	de	wijk	toe.	Er	is	in	het	ontwerp	
gekozen	voor	een	steen	die	erg	hard	is,	weinig	vocht	absorbeert	en	duurzaam	is.	Aan	deze	steen	zal	
vuil	zich	moeilijk	hechten.	Op	het	platte	dak	van	de	ontmoetingsruimte	zullen	zonnepanelen	worden	
geplaatst.	
	
Entree:	 In	 het	 ontwerp	 is	 gekozen	 voor	 een	 heldere	 entree	 die	 openheid	 uitstraalt	 naar	 de	 wijk.	
Vanuit	de	entree	is	er	een	directe	doorkijk,	via	de	ontmoetingsruimte,	op	het	liturgisch	centrum	in	de	
kerkzaal.		
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Ontmoetingsruimte:	 In	 de	 ontmoetingsruimte,	
het	 centrale	 hart,	 worden	 twee	 lichtkoepels	
aangebracht.	Er	komt	een	centrale	uitgifte	balie	
die	 geheel	 wordt	 bekleed	 met	 materiaal	 in	
houtkleur.	 Het	 plafond	 en	 de	 balie	 worden	
voorzien	van	dimbare	lichtspots.	Op	de	vloer	van	
de	 ontmoetingsruimte	 komen	 plavuizen.	 In	 de	
overige	zalen	komt	vinyl	met	een	houtuitstraling.	
Deze	vinyl	is	slijtvast	en	heeft	weinig	onderhoud	
nodig.		
	
Wanden:	 Op	 de	 wanden	 in	 de	 entree,	
ontmoetingsruimte	 en	 in	 de	 zalen	 is	
glasvliesbehang	 voorzien.	 Hier	 overheen	 komt	
sauswerk	 dat	 afwasbaar	 is.	 Er	 wordt	 in	 de	 zalen	 een	 systeemplafond	 aangebracht	 met	 daarin	
vierkante	lichtplaten.	Alle	lampen	gaan	uit	als	er	geen	beweging	in	die	ruimte	is.		
	
	
q	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kerkzaal:	 In	 de	 kerkzaal	 worden	 de	
bouwtechnische	 voorbereidingen	
getroffen	 voor	 een	 galerij	 die	
eventueel	 later	 kan	 worden	
afgebouwd.	 Op	 de	 begane	 grond	 is	
plaats	 voor	 500	 mensen.	 Het	 is	
daarnaast	 ook	 nog	 mogelijk	 om	 de	
ontmoetingsruimte	 te	 betrekken	 bij	
de	 kerkzaal.	 Door	 de	 deuren	 tussen	
de	 hal	 en	 de	 kerkzaal	 geheel	 te	
openen	 kan	 de	 zaal	 worden	
uitgebreid	 met	 50	 zitplaatsen.	
Wanneer	de	galerij	uiteindelijk	geheel	
afgewerkt	 is	 komen	 er	 nog	 eens	 80	
zitplaatsen	bij.	
	
De	 vloer	 in	 de	 kerkzaal	 wordt	
voorzien	 van	 plavuizen	 in	 een	
nuancering	 van	 drie	 grijze	 tinten.	 Er	
wordt	 gebruik	 gemaakt	 van	
verschillende	 maten	 tegels	 die	 in	
wildverband	worden	gelegd.	Hierdoor	
ontstaat	 een	 levendige	 vloer	 die	
refereert	 naar	 een	 traditionele	
kerkzaal.		
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Gift	Tweede	
Kerkelijk	Centrum	
Voor	het	realiseren	van	een	TKC	
is	veel	geld	nodig.	Wilt	u	een	
gift	overmaken	ga	dan	naar	
www.hervormdwoudenberg.nl/
webshop/gift-bouw-kerkelijk-
centrum/	
	

Meer	informatie	
Op	hervormdwoudenberg.nl	is	alle	eerder	
gepubliceerde	informatie	te	vinden.	Wilt	u	meer	
informatie	of	heeft	u	vragen?		
Neem	dan	contact	op	met	de	secretaris	van	de	
Projectgroep	Marinus	van	Krimpen	via	
tweede.kerkelijk.centrum@hervormdwoudenberg.nl	
of	met	de	projectleider	Leen	Amersfoort	via	06-
55720003.	
	

Akoestiek	
De	akoestisch	adviseur	heeft	het	ontwerp	van	het	TKC	doorgerekend.	De	uitkomst	hiervan	is	positief.	
In	de	kerkzaal	worden	de	volgende	akoestische	voorzieningen	getroffen:	

• Aan	 de	 achterwand	 achter	 het	 podium	 in	 de	 kerkzaal	 wordt	 akoestische	 beplating	
vastgemaakt	 om	echo’s	 tegen	 te	 gaan.	Op	 de	 beplating	wordt	 glad	 stucwerk	 aangebracht,	
zodat	de	wand	geschikt	is	voor	beamerprojectie.	

• Ook	 op	 de	 deuren	 naar	 de	 ontmoetingsruimte	 wordt	 akoestisch	 absorptiemateriaal	
aangebracht.		

• Het	plafond	in	de	kerkzaal	moet	van	hard	materiaal	zijn.	
• In	 de	 ontmoetingshal	 en	 in	 de	 zalen	wordt	 gebruik	 gemaakt	 van	 een	 systeemplafond.	 Dit	

zorgt	voor	demping	van	het	geluid.		

Verwarming	en	ventilatie	
In	 het	 TKC	 wordt	 gebruik	 gemaakt	 van	 verwarming	 en	 koeling	 via	 de	 vloer	 door	 middel	 van	
warmtepomptechniek.	 Voor	 ventilatie	 wordt	 gebruik	 gemaakt	 van	 een	 energiezuinig	
luchtbehandelingssysteem.	 Dit	 systeem	 wordt	 gestuurd	 op	 basis	 van	 de	 CO2-concentratie	 in	 het	
gebouw.	De	aangevoerde	frisse	 lucht	zal	 in	 luchtbehandelingskasten	gekoeld	of	verwarmd	worden.	
De	 temperatuur	 en	 de	 ventilatie	 is	 per	 zaal	 apart	 te	 regelen.	 Tevens	 komt	 er	 een	 duurzame	
elektrotechnische	installatie	voor	o.a.	stroom,	verlichting,	geluid	,	ICT	enz.	

Kelder	
Tot	nu	 toe	 zijn	 in	het	ontwerp	geen	kelderfaciliteiten	voorzien. Inmiddels	 zijn	we	via	de	gemeente	
Woudenberg	 	benaderd	 door de	 huisartsen	 in	 Woudenberg	 die,	vanwege	 de	 uitbreiding	 in	 het	
oosten	van	Woudenberg,	interesse	hebben	om in	het	TKC	een	dependance	van	de	huisartsenpraktijk	
de	 Zandbloem	te	 vestigen. Op	 dit	 moment	 wordt	 onderzocht	 op	 welke	 wijze	 hieraan	 invulling	
gegeven	 kan	worden.	 Hierbij	 komt	de	 optie	 van	 een	 kelder	 zeker	 in	 beeld. Aan	 het	 einde	 van	 het	
jaar kunnen	we	u	mogelijk	nader	informeren	over	de	ontwikkelingen	rond	dit	thema. 
	
	
	
	 Plan	van	aanpak	bouw	

De	werkgroep	Realisatie	Bouw	is	afgelopen	maanden	bezig	geweest	om	een	plan	van	aanpak	op	
te	stellen.	De	voorbereiding	van	het	project	is	ingedeeld	in	de	volgende	stappen:	

• Vergunningsaanvraag	&	verkrijgen	van	technische	omschrijving	definitief	ontwerp;	
• Selectieproces	aannemers/installateurs;	
• Aanneemovereenkomst;	
• Samenstellen	bouwteam;	
• Bepalen	startdatum.		

Bij	 de	 keuze	 van	 een	 aannemer	 wordt	 rekening	 gehouden	 met	 o.a.	 het	 prijsniveau,	
deskundigheid,	ervaring,	werkwijze,	planning	en	identiteit.	
	


