
Naam	Tweede	Kerkelijk	Centrum		
Er	 is	 een	 groot	 aantal	 namen	 met	 goede	 motivatie	 ingediend	 door	 veel	 betrokken	
gemeenteleden.	 Hartelijk	 dank	 hiervoor.	 De	 Algemene	 Kerkenraad	 (AK)	 heeft,	 op	 basis	 van	 de	
gestelde	criteria	(zie	voortgangsbericht	nr.	16),	gekozen	voor	de	zeer	toepasselijke	naam:		
	

“De	Oosterpoort”	
	
De	Oostpoort	was	de	oostelijke	toegang	tot	het	tempelplein	in	Jeruzalem.	Deze	poort	wordt	in	de	
Bijbel	voor	het	eerst	genoemd	in	Nehemia	3:29.	Ook	in	Ezechiël	10:19	wordt	gesproken	over	de	
Oostpoort	van	het	huis	van	de	HEERE.	
	
Geografisch	 gezien	 is	 de	 locatie	van	het	 Tweede	Kerkelijk	 Centrum	 (TKC)	 in	 het	 oosten	 van	het	
dorp.	Daarnaast	is	de	naam	‘De	Poort’	natuurlijk	ook	een	Woudenbergs	begrip.	
Een	poort	heeft	 iets	van	‘welkom’,	 ‘kom	binnen,	want	hier	ben	je	veilig’.	Daarnaast	verwijst	het	
woord	poort	 naar	 een	plek	 om	 samen	 te	 komen	evenals	 een	 veilige	 plek	 om	 te	 schuilen.	Deze	
elementen	willen	wij	als	gastvrije	gemeente	in	Woudenberg	uitdragen	naar	alle	inwoners.		
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“En	de	 cherubs	hieven	hun	 vleugels	 op,	 en	 verhieven	 zich	
voor	mijn	ogen	bij	hun	vertrek	van	de	aarde,	en	de	wielen	
tegelijk	 met	 hen.	 Ieder	 stond	 stil	 bij	 de	 ingang	 van	 de	
Oostpoort	van	het	huis	van	de	HEERE,	met	de	heerlijkheid	
van	de	God	van	Israël	van	bovenaf	boven	hen.”	
	
Ezechiël	10:19	
	
	

	

Voortgang	Definitief	Ontwerp 

	
In	de	afgelopen	maanden	heeft	het	College	van	Kerkrentmeesters	 (CvK),	op	basis	van	de	 financiële	
mogelijkheden,	 een	 positief	 advies	 gegeven	 aan	 de	 Algemene	 Kerkenraad	 (AK)	 betreffende	 een	
benedenverdieping	 in	 het	 Tweede	 Kerkelijk	 Centrum	 (TKC).	 Op	 16	 april	 jl.	 heeft	 de	 AK	 in	 haar	
vergadering,	mede	naar	 aanleiding	 van	het	 positief	 advies	 van	het	 CvK,	 een	weloverwogen	besluit	
genomen	om	deze	benedenverdieping	in	het	definitief	ontwerp	op	te	nemen.		
	
In	het	vorige	voortgangsbericht	heeft	u	kunnen	lezen	dat	huisartsenpraktijk	de	Zandbloem	interesse	
heeft	om	in	het	TKC	een	dependance	van	de	huisartsenpraktijk	te	vestigen.	De	architect	 is	met	het	

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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verzoek	 van	 de	 huisartsen	 aan	 de	 slag	 gegaan	 en	 heeft	 een	 benedenverdieping	 ontworpen.	 Deze	
ruimte	 voldoet	 volledig	 aan	 de	 normen	 van	 de	 landelijke	 huisartsenvereniging	 ten	 aanzien	 van	
werkomstandigheden	 en	 toegankelijkheid.	 Rondom	 het	 TKC	 worden	 taluds	 aangebracht,	 zodat	
voldoende	inval	van	daglicht	wordt	gecreëerd.	Dit	is	te	zien	op	de	foto’s	hieronder.	
	

	
De	 totale	 ruimte	die	de	praktijk	 zal	 beslaan	bedraagt	ongeveer	320	m².	Daarnaast	 komen	er	 extra	
multifunctionele	 ruimtes	 ter	 beschikking	 voor	 onze	 eigen	 gemeente.	 De	 twee	 diaconaal-
maatschappelijke	ruimtes	die	eerst	op	de	begane	grond		gerealiseerd	zouden	worden	komen	nu	in	de	
benedenverdieping.	De	 locatie	waar	deze	vertrekken	 in	het	oorspronkelijk	ontwerp	 zouden	komen	
zullen	nu	gebruikt	worden	voor	de	ontsluiting	 van	de	benedenverdieping	met	een	 lift	 en	 trap.	 Tot	
slot	zijn	er	nog	extra	zalen	beschikbaar	die	we	als	gemeente	zelf	kunnen	verhuren.	De	architect	gaat	
het	ontwerp	van	de	benedenverdieping	verder	uitwerken.	Ook	zal	de	technisch	adviseur	een	advies	
schrijven	voor	de	extra	benodigde	techniek.		
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Gift	TKC	
Voor	het	realiseren	van	een	TKC	is	
veel	geld	nodig.	Wilt	u	een	gift	
overmaken	ga	dan	naar	
www.hervormdwoudenberg.nl/w
ebshop/gift-bouw-kerkelijk-
centrum/	
	
Alvast	bedankt	voor	uw	steun!	
	

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	 Wil	 van	 Duijvenbooden	 via	
tweede.kerkelijk.centrum@hervormdwoudenberg.
nl	of	met	 de	projectleider	 Leen	Amersfoort	 via	06-
55720003.	
	

	

	

Het	TKC	als	collecte	of	actiedoel?		
 
Op	zaterdag	2	november	2019	heeft	de	zangavond	van	het	Christelijk	mannenkoor	“Eiland	Urk”	een	
geweldig	bedrag	opgebracht	vanuit	de	entreegelden	en	de	collecte.	Wij	zijn	blij	dat	van	de	opbrengst	
€	4.934,04	 is	bestemd	voor	de	bouw	van	het	TKC.	Het	TKC	ook	als	collecte	of	actiedoel?	Van	harte	
aanbevolen.	
	

Nieuwe	projectstructuur		
Bij	 de	 realisatie	 van	de	bouw	 is	een	 snelle	en	 slagvaardige	besluitvorming	noodzakelijk.	Het	 is	
daarom	 wenselijk	 dat	 besluiten	 door	 een	 	 bestuurslaag	 worden	 genomen.	 Daarom	 is	 de	
stuurgroep,	 die	 onder	 verantwoordelijkheid	 van	 de	 Algemene	 Kerkenraad	 (AK)	 viel	 eind	 2019	
opgeheven.		
	
Sinds	 januari	 2020	 rapporteert	 het	 bouwteam,	 conform	 de	 kerkorde,	 aan	 het	 College	 van	
Kerkrentmeesters	 (CvK).	 Het	 bouwteam	 coördineert	 alle	 werkzaamheden	 en	 de	 projectleider	
draagt	zorg	voor	de	onderlinge	afstemming	van	de	activiteiten	van	de	andere	werkgroepen.	We	
zijn	blij	dat	Dick	Velthuizen	als	projectcontroller	is	toegevoegd	aan	het	bouwteam.		
	
De	AK	zal	tijdens	de	bouw	worden	geraadpleegd	bij:		

• Afwijkingen	van	het	Definitief	Ontwerp,	als	dit	de	stijl,	 inrichting	of	het	gebruik	van	het	
gebouw	raakt;	

• Financiële	overschrijdingen	ten	opzichte	van	de	goedgekeurde	kostenraming;	
• Escalaties,	van	welke	aard	dan	ook.	

	

Voortgang	werkgroep	
Realisatie	Bouw	
De	 werkgroep	 Realisatie	 Bouw	 is	 afgelopen	
maanden	 bezig	 geweest	 met	 het	 opstellen	 van	
een	Bouwteamovereenkomst.	Nu	er	een	besluit	
is	 genomen	 door	 de	 AK,	 gaat	 het	 bouwteam	
starten	 met	 de	 vergunningsaanvraag	 en	 het	
verkrijgen	 van	 de	 technische	 omschrijving	 van	
het	 definitief	 ontwerp.	 Daarna	 vindt	 het	
selectieproces	 van	 aannemers	 en	 installateurs	
plaats.		
Sinds	januari	is	Wil	van	Duijvenbooden	secretaris	
van	de	werkgroep	Realisatie	Bouw.		

	

Werkgroep	Interieur	en	
Liturgisch	Centrum		
De	 werkgroep	 Interieur	 en	 Liturgisch	
Centrum	 bespreekt	 in	 enkele	 workshops	
de	 stijlen,	 vormen,	 kleuren,	 materialen,	
symboliek,	 multifunctionaliteit	 en	
duurzaamheid.	 Dit	 doet	 de	 groep	 onder	
begeleiding	 van	 binnenhuisarchitect	 Jos	
Hermans	van	RoosRos.	 In	deze	werkgroep	
nemen	 deel	 Leen	 Amersfoort,	 Francis	 ter	
Burg,	 Carolien	 Luitjes,	 Pieter	 van	 Zwet,	
Beppie	 de	 Kok,	 Roel	 van	 Schaik,	 Ds.	
Wessels	en	Marcella	de	Kruif.		
 


