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College van Kerkrentmeesters

VoorafVooraf
Het jaar 2021 stond wederom in het teken Het jaar 2021 stond wederom in het teken 
van de Coronacrisis. Waar in 2020 deze crisis van de Coronacrisis. Waar in 2020 deze crisis 
in volle hevigheid losbarstte, was het dit jaar in volle hevigheid losbarstte, was het dit jaar 
vooral het steeds op- en af- moeten schalen vooral het steeds op- en af- moeten schalen 
van de COVID 19 - maatregelen en de hieruit van de COVID 19 - maatregelen en de hieruit 
voortvloeiende acties die ons bezig hielden. voortvloeiende acties die ons bezig hielden. 
Het behoeft geen toelichting dat juist de prak-Het behoeft geen toelichting dat juist de prak-
tische uitwerking van de door het crisisteam tische uitwerking van de door het crisisteam 
genomen maatregelen veel tijd en energie heeft genomen maatregelen veel tijd en energie heeft 
gekost.gekost.

De crisis duurt ons allemaal te lang, maar laten De crisis duurt ons allemaal te lang, maar laten 
wij samen volharden in het bidden dat wij van wij samen volharden in het bidden dat wij van 
het virus verlost zullen worden en weer als het virus verlost zullen worden en weer als 
gemeente zonder beperking onze kerkdien-gemeente zonder beperking onze kerkdien-
sten mogen bezoeken en aan de activiteiten sten mogen bezoeken en aan de activiteiten 
in Eben-Haëzer of elders kunnen deelnemen. in Eben-Haëzer of elders kunnen deelnemen. 
Zullen wij ook hen die op welke wijze dan ook Zullen wij ook hen die op welke wijze dan ook 
door de Coronacrisis zijn getroffen in onze door de Coronacrisis zijn getroffen in onze 
voorbeden gedenken?voorbeden gedenken?

Ook dit jaar doen wij verslag van het werk Ook dit jaar doen wij verslag van het werk 
dat wij als College van Kerkrentmeesters voor dat wij als College van Kerkrentmeesters voor 
onze gemeente hebben verricht. Ons hebben onze gemeente hebben verricht. Ons hebben 
signalen bereikt dat de manier waarop wij dit signalen bereikt dat de manier waarop wij dit 
vorig jaar hebben gedaan door u op prijs is vorig jaar hebben gedaan door u op prijs is 
gesteld. Het is daarom en omdat de huidige si-gesteld. Het is daarom en omdat de huidige si-
tuatie rondom het Coronavirus het nauwelijks tuatie rondom het Coronavirus het nauwelijks 
mogelijk maakt fysiek samen te komen om u te mogelijk maakt fysiek samen te komen om u te 
informeren, dat wij u opnieuw langs deze weg informeren, dat wij u opnieuw langs deze weg 
inzage geven in het werk dat is uitgevoerd.inzage geven in het werk dat is uitgevoerd.

Wij hebben het graag voor u gedaan en hopen Wij hebben het graag voor u gedaan en hopen 
dat het werk gezegend mag worden.dat het werk gezegend mag worden.
Voordat wij u door een terugblik op het jaar Voordat wij u door een terugblik op het jaar 
2021 informeren over wat er allemaal de revue 2021 informeren over wat er allemaal de revue 
heeft gepasseerd, past het ons onze vrijwilligers heeft gepasseerd, past het ons onze vrijwilligers 
te bedanken.te bedanken.

Ook in het afgelopen jaar hebben vele vrijwilli-Ook in het afgelopen jaar hebben vele vrijwilli-
gers op diverse terreinen weer hulp en bijstand gers op diverse terreinen weer hulp en bijstand 
geboden. Soms moesten jullie op het laatste geboden. Soms moesten jullie op het laatste 
moment opdraven of konden jullie weer onver-moment opdraven of konden jullie weer onver-
richter zake naar huis. Tegen ons vrijwilligersle-richter zake naar huis. Tegen ons vrijwilligersle-
gioen zeggen wij: dank! Zonder jullie inzet zijn gioen zeggen wij: dank! Zonder jullie inzet zijn 
wij als college niet in staat het werk dat op ons wij als college niet in staat het werk dat op ons 
bordje ligt naar behoren uit te voeren.bordje ligt naar behoren uit te voeren.

Een bijzonder woord van dank aan het adres Een bijzonder woord van dank aan het adres 
van onze kosters, organisten, beeld- en geluids-van onze kosters, organisten, beeld- en geluids-
technici, voorzangers, het team kerktijd.nl, technici, voorzangers, het team kerktijd.nl, 
de content beheerder van onze website en de de content beheerder van onze website en de 
beheerder van Eben-Haëzer. Dank zijn wij ook beheerder van Eben-Haëzer. Dank zijn wij ook 
verschuldigd aan de medewerkers van het ker-verschuldigd aan de medewerkers van het ker-
kelijk bureau die langdurig gedwongen waren kelijk bureau die langdurig gedwongen waren 
thuis te werken.thuis te werken.

Wij hopen dat wij ook in 2022 weer een Wij hopen dat wij ook in 2022 weer een 
beroep op u en jou mogen doen om zo samen beroep op u en jou mogen doen om zo samen 
als gemeente van onze Here Jezus Christus te als gemeente van onze Here Jezus Christus te 



werken aan de opbouw van onze gemeente tot werken aan de opbouw van onze gemeente tot 
eer van God en heil van onze naasten.eer van God en heil van onze naasten.
Het is al vaker gezegd en geschreven: “Vele Het is al vaker gezegd en geschreven: “Vele 
handen maken licht werk”. Wat zou het mooi handen maken licht werk”. Wat zou het mooi 
zijn als in 2022 het vrijwilligersbestand wordt zijn als in 2022 het vrijwilligersbestand wordt 
uitgebreid. Er is zo veel te doen en op zoveel uitgebreid. Er is zo veel te doen en op zoveel 
plekken kunnen wij uw en jouw hulp goed plekken kunnen wij uw en jouw hulp goed 
gebruiken. Denk er eens over na en meld je gebruiken. Denk er eens over na en meld je 
aan bij ouderling-kerkrentmeester Wouter aan bij ouderling-kerkrentmeester Wouter 
van Essen (06 23 27 15 27) of stuur een mail van Essen (06 23 27 15 27) of stuur een mail 
naar w.h.vanessen@hervormdwoudenberg.nl . naar w.h.vanessen@hervormdwoudenberg.nl . 
Samen slagen wij er ongetwijfeld in iets wat bij Samen slagen wij er ongetwijfeld in iets wat bij 
u of jou past te vinden.u of jou past te vinden.

De informatie hieronder staat in willekeurige De informatie hieronder staat in willekeurige 
volgorde en voor een aantal onderwerpen geldt volgorde en voor een aantal onderwerpen geldt 
dat deze informatie al eerder via de website dat deze informatie al eerder via de website 
van onze gemeente en het kerkblad “De Vijf van onze gemeente en het kerkblad “De Vijf 
Gemeenten” met u is gedeeld.Gemeenten” met u is gedeeld.

LedenaantallenLedenaantallen
De samenstelling van onze gemeente per De samenstelling van onze gemeente per 
november 2021 ziet er als volgt uit:november 2021 ziet er als volgt uit:

Leden zonder doop of belijdenis 101Leden zonder doop of belijdenis 101
Doopleden   903Doopleden   903
Belijdende leden                  1.034Belijdende leden                  1.034
Totaal                   2.038Totaal                   2.038

Herverkiezing ouderling-Herverkiezing ouderling-
kerkrentmeesterskerkrentmeesters
Als college zijn wij verheugd dat de herkiesbare Als college zijn wij verheugd dat de herkiesbare 
broeders zijn herkozen en dat wij met elkaar broeders zijn herkozen en dat wij met elkaar 
mogen optrekken om de kerkrentmeesterlijke mogen optrekken om de kerkrentmeesterlijke 
belangen van de gemeente zo goed mogelijk te belangen van de gemeente zo goed mogelijk te 
dienen.dienen.

Inzet technische hulpmiddelenInzet technische hulpmiddelen
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij leven Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij leven 

in een tijd waarin ons vele technische moge-in een tijd waarin ons vele technische moge-
lijkheden ter beschikking staan om ondanks lijkheden ter beschikking staan om ondanks 
alle beperkingen die deze coronatijd met zich alle beperkingen die deze coronatijd met zich 
meebrengt toch de kerkdiensten en activitei-meebrengt toch de kerkdiensten en activitei-
ten in Eben-Haëzer ook langs digitale weg ten in Eben-Haëzer ook langs digitale weg 
toegankelijk te houden. In dit kader zijn in de toegankelijk te houden. In dit kader zijn in de 
kerk nieuwe camera’s met bijbehorend systeem kerk nieuwe camera’s met bijbehorend systeem 
voor de livestream opgehangen en is in het voor de livestream opgehangen en is in het 
afgelopen jaar een beamer met een hogere afgelopen jaar een beamer met een hogere 
beeldkwaliteit en zijn nieuwe microfoons met beeldkwaliteit en zijn nieuwe microfoons met 
een hogere zangkwaliteit aangeschaft.een hogere zangkwaliteit aangeschaft.

Verbouwplannen Eben-HaëzerVerbouwplannen Eben-Haëzer
Dat ons verenigingsgebouw Eben-Haëzer Dat ons verenigingsgebouw Eben-Haëzer 
moet worden gemoderniseerd, behoeft geen moet worden gemoderniseerd, behoeft geen 
toelichting. Het is daarom dat in samenspraak toelichting. Het is daarom dat in samenspraak 
met de gebruikers de laatste hand wordt gelegd met de gebruikers de laatste hand wordt gelegd 
aan een programma van wensen en eisen voor aan een programma van wensen en eisen voor 
de verbouw. In de komende tijd laten wij weten de verbouw. In de komende tijd laten wij weten 
hoe de planning wat betreft de verbouw eruit hoe de planning wat betreft de verbouw eruit 
komt te zien. Het spreekt vanzelf dat tot die komt te zien. Het spreekt vanzelf dat tot die 
tijd alleen noodzakelijk onderhoud dat geen tijd alleen noodzakelijk onderhoud dat geen 
uitstel kan leiden, zal worden uitgevoerd.uitstel kan leiden, zal worden uitgevoerd.

Onderhoudswerk gebouwenOnderhoudswerk gebouwen
In de kerk is de elektriciteitsbedrading aan een In de kerk is de elektriciteitsbedrading aan een 
veiligheidsinspectie onderworpen en is een veiligheidsinspectie onderworpen en is een 
nieuwe meterkast geplaatst. In het kader het nieuwe meterkast geplaatst. In het kader het 
meerjarig onderhoudsplan is het schilderwerk meerjarig onderhoudsplan is het schilderwerk 
aan de buitenzijde van Eben-Haëzer onderhan-aan de buitenzijde van Eben-Haëzer onderhan-
den genomen.den genomen.

BeleidsontwikkelingBeleidsontwikkeling
Wij leven in een tijd waarin de ontwikkelingen Wij leven in een tijd waarin de ontwikkelingen 
elkaar in een rap tempo opvolgen. Een aantal elkaar in een rap tempo opvolgen. Een aantal 
ontwikkelingen vraagt om het formuleren ontwikkelingen vraagt om het formuleren 
van beleid. In dit kader delen wij alvast het van beleid. In dit kader delen wij alvast het 
volgende met u.volgende met u.



Digitale ontwikkelingen volgen elkaar snel Digitale ontwikkelingen volgen elkaar snel 
op. Onderzocht wordt waar digitale opties op. Onderzocht wordt waar digitale opties 
ons kunnen helpen bij het verwezenlijken van ons kunnen helpen bij het verwezenlijken van 
onze gemeentelijke doelstellingen en bij de onze gemeentelijke doelstellingen en bij de 
dienstverlening richting onze gemeente. Het is dienstverlening richting onze gemeente. Het is 
de kunst om bij alles wat er digitaal kan dat te de kunst om bij alles wat er digitaal kan dat te 
kiezen waar wij als gemeente het meeste profijt kiezen waar wij als gemeente het meeste profijt 
van hebben en wat toekomstbestendig is.van hebben en wat toekomstbestendig is.

Nagedacht wordt hoe de gemeentelijke fonds-Nagedacht wordt hoe de gemeentelijke fonds-
werving onder externe partijen kan worden werving onder externe partijen kan worden 
verbeterd. Hierin trekken wij samen op met verbeterd. Hierin trekken wij samen op met 
onder andere het College van Diakenen.onder andere het College van Diakenen.
De verduurzaming van ons kerkelijk vastgoed De verduurzaming van ons kerkelijk vastgoed 
wordt onder de loep genomen. Met het ope-wordt onder de loep genomen. Met het ope-
rationeel in gebruik nemen van de infrarood-rationeel in gebruik nemen van de infrarood-
verwarming in de kerk is alvast een voorschot verwarming in de kerk is alvast een voorschot 
op deze verduurzaming genomen. Met dit type op deze verduurzaming genomen. Met dit type 
verwarming wordt voorkomen dat de grote verwarming wordt voorkomen dat de grote 
hoeveelheid lucht in de kerk telkens opnieuw hoeveelheid lucht in de kerk telkens opnieuw 
opgewarmd moet worden. Door verwarming opgewarmd moet worden. Door verwarming 
op gas zoveel als mogelijk te minimaliseren, op gas zoveel als mogelijk te minimaliseren, 
leveren wij op bescheiden schaal een bijdrage leveren wij op bescheiden schaal een bijdrage 
aan de klimaatdoelstellingen. Doelstellingen aan de klimaatdoelstellingen. Doelstellingen 
die ons als christelijke gemeente waar het gaat die ons als christelijke gemeente waar het gaat 
om rentmeesterschap na aan het hart mogen om rentmeesterschap na aan het hart mogen 
liggen.liggen.

CommunicatieCommunicatie
Als College van Kerkrentmeesters staan wij Als College van Kerkrentmeesters staan wij 
voor open en transparante communicatie. voor open en transparante communicatie. 
Als voorbeeld hiervan hebben wij u in een zo Als voorbeeld hiervan hebben wij u in een zo 
vroeg mogelijk stadium op de hoogte gebracht vroeg mogelijk stadium op de hoogte gebracht 
van de verkregen gelden uit diverse nalaten-van de verkregen gelden uit diverse nalaten-
schappen. Wij zijn terdege bewust van het schappen. Wij zijn terdege bewust van het 
belang van communicatie, maar vragen in deze belang van communicatie, maar vragen in deze 
hectische tijd ook om begrip als wij een steek hectische tijd ook om begrip als wij een steek 

laten vallen. Suggesties hoe het beter kan, zijn laten vallen. Suggesties hoe het beter kan, zijn 
en blijven welkom.en blijven welkom.

“De Oosterpoort”“De Oosterpoort”
Over het project “De Oosterpoort” is recent Over het project “De Oosterpoort” is recent 
nog een voortgangsbericht verschenen. Vol-nog een voortgangsbericht verschenen. Vol-
staan wordt met een verwijzing naar dit bericht staan wordt met een verwijzing naar dit bericht 
dat u op de site van onze kerk kunt vinden. dat u op de site van onze kerk kunt vinden. 
Het is duidelijk dat wij ons met dit project in Het is duidelijk dat wij ons met dit project in 
een cruciale fase bevinden en dat de komende een cruciale fase bevinden en dat de komende 
tijd naar verwachting bepalend zal zijn voor de tijd naar verwachting bepalend zal zijn voor de 
toekomst van dit project.toekomst van dit project.

Nalatenschappen en fondsNalatenschappen en fonds
In de achterliggende periode hebben wij In de achterliggende periode hebben wij 
als gemeente viermaal mogen delen in de als gemeente viermaal mogen delen in de 
nalatenschap van overleden gemeenteleden. nalatenschap van overleden gemeenteleden. 
Met verwondering en onder dankzegging aan Met verwondering en onder dankzegging aan 
onze hemelse Vader alsmede postuum aan onze hemelse Vader alsmede postuum aan 
de nalatende gemeenteleden hebben wij een de nalatende gemeenteleden hebben wij een 
totaalbedrag van circa EUR 1.800.000 mogen totaalbedrag van circa EUR 1.800.000 mogen 
ontvangen. Een deel van deze nalatenschappen ontvangen. Een deel van deze nalatenschappen 
is geld met een vastgestelde bepaalde bestem-is geld met een vastgestelde bepaalde bestem-
ming. Deze gelden worden overeenkomstig de ming. Deze gelden worden overeenkomstig de 
wensen van de overledenen aangewend. wensen van de overledenen aangewend. 
Als college hebben wij besloten gelden zonder Als college hebben wij besloten gelden zonder 
vastgestelde bestemmingen langdurig aan te vastgestelde bestemmingen langdurig aan te 
wenden voor (additioneel) gemeentewerk en wenden voor (additioneel) gemeentewerk en 
pastoraat binnen onze gemeente. Wij hebben pastoraat binnen onze gemeente. Wij hebben 
hier een apart fonds voor gecreëerd. Dit fonds hier een apart fonds voor gecreëerd. Dit fonds 
groot EUR 1.450.000 zal over een looptijd van groot EUR 1.450.000 zal over een looptijd van 
30 jaar worden gebruikt ten behoeve genoem-30 jaar worden gebruikt ten behoeve genoem-
de fondsdoelstelling. de fondsdoelstelling. 

Wij hebben voorts besloten dat eventuele toe-Wij hebben voorts besloten dat eventuele toe-
komstige nalatenschappen aan dit fonds wor-komstige nalatenschappen aan dit fonds wor-
den toegevoegd en dat de gelden ten bate van den toegevoegd en dat de gelden ten bate van 



voormelde fondsdoelstelling zullen worden voormelde fondsdoelstelling zullen worden 
aangewend, tenzij toekomstige erflaters voor aangewend, tenzij toekomstige erflaters voor 
een andere bestemming kiezen. Het resterende een andere bestemming kiezen. Het resterende 
bedrag van EUR 350.000 wordt gereserveerd bedrag van EUR 350.000 wordt gereserveerd 
voor de verbouw van Eben-Haëzer. voor de verbouw van Eben-Haëzer. 

VrijwilligersVrijwilligers
Het aantal activiteiten in en rond de kerk en Het aantal activiteiten in en rond de kerk en 
Eben-Haëzer lag over het gehele jaar bezien op Eben-Haëzer lag over het gehele jaar bezien op 
een laag niveau, maar door de aaneenschake-een laag niveau, maar door de aaneenschake-
ling van wel en geen openstellingen al dan niet ling van wel en geen openstellingen al dan niet 
in aangepaste vorm, kan het jaar als hectisch in aangepaste vorm, kan het jaar als hectisch 
worden gekwalificeerd en vroeg dit alles het worden gekwalificeerd en vroeg dit alles het 
nodige qua improvisatievermogen van onze nodige qua improvisatievermogen van onze 

vrijwilligers. Dat er nooit tevergeefs een beroep vrijwilligers. Dat er nooit tevergeefs een beroep 
op onze vrijwilligers is gedaan, is bijzonder en op onze vrijwilligers is gedaan, is bijzonder en 
zegt veel over hun betrokkenheid.zegt veel over hun betrokkenheid.

De erkentelijkheid is dan ook groot en wij De erkentelijkheid is dan ook groot en wij 
vinden het als College van Kerkrentmeesters vinden het als College van Kerkrentmeesters 
jammer dat wij onze waardering bijvoorbeeld jammer dat wij onze waardering bijvoorbeeld 
niet in de jaarlijkse barbecue voor de vrijwilli-niet in de jaarlijkse barbecue voor de vrijwilli-
gers tot uitdrukking konden laten komen.gers tot uitdrukking konden laten komen.



College van Diakenen

Diaconie (dienen) lokaal
Als diaconie hebben wij oog en hart voor de 
kwetsbaren in onze samenleving. Omzien naar 
elkaar en zorg voor elkaar kunnen niet worden 
gemist. Jezus gaat ook vandaag op zoek naar 
mensen die Zijn steun nodig hebben. “Wat u 
aan de minste hebt gedaan, hebt u ook aan Mij 
gedaan”. Het is daarom dat wij met passie pro-
beren hen te helpen die het alleen niet redden. 
Daarbij is het niet van belang om je wel of niet 
lid van onze gemeente bent.

Het College van Diakenen heeft samen met 
het platform kerken Woudenberg ook in het 
afgelopen jaar de actie “Woudenbergers helpen 
Woudenbergers” gecoördineerd. Hulp is 
geboden aan velen. Circa 90 vrijwilligers uit de 
diverse kerken in Woudenberg hebben hieraan 
hun bijdrage geleverd.

Extra aandacht is besteed aan jongeren, oude-
ren en mensen met een beperking. Bemoedi-
gingsbrieven en presentjes zijn gestuurd naar 
de ouderen en jongeren van onze gemeente. 
Op de locaties van Reinaerde en Philadelphia 
ter plaatse - waar mensen met een beperking 
wonen - zijn verrassingspakketten gebracht.
Daarnaast wordt door het Diaconaal Maat-
schappelijk Werk en de diaconie individuele 
hulp geboden.

Elke vrijdag worden er voedselpakketten uit-
gedeeld aan hen die om welke reden dan ook 
geen geld hebben om eten te kopen.

Diaconie (dienen) wereldwijd
Wij ondersteunen het werk van OMF en Kom 
& Zie Moldavië. Daar waar op de wereld zich 
humanitaire rampen voordoen, bieden wij 
financiële hulp.

Zendings- en evangelisatiewerk
Het zendings- en evangelisatiewerk wordt 
gesteund, omdat op het zendingsveld en het 
evangelisatieterrein de verkondiging van Gods 
Woord en de hulpverlening vaak hand-in-hand 
gaan. Daarom neemt het College van Diake-
nen deel in de zendingscommissie die fondsen 
werft voor de GZB, IZB, OMF, buurtkerk 



 Hebron in de Spaarndammerbuurt te Amster-
dam en eventuele andere projecten.

Centraal evangelisatiewerk
Er worden verschillende activiteiten op het 
gebied van centraal evangelisatiewerk verricht 
in en door de Hervormde Gemeente Wou-
denberg. Het College van Diakenen draagt 
hieraan bij waar het gaat om de jaarlijkse 
Volkskerstzang en de Vakantie Bijbel Week.

Tot slot
Wij vertrouwen erop u met deze terugblik op 
het jaar 2021 voldoende te hebben geïnfor-
meerd. Zijn er na het lezen van deze nieuws-
brief nog vragen, schroom dan niet deze te 
stellen. U weet ons te vinden.

Met vriendelijke groeten,

Het College van Kerkrentmeesters en het 
College van Diakenen

Foto: buurtkerk Hebron.




