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Vooraf
In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam 
versoepeld na een harde lockdown. Uiteindelijk 
vervielen de laatste maatregelen in maart 2022 en 
mochten wij weer als gemeente zonder beperking 
onze kerkdiensten bezoeken en aan de activitei-
ten in Eben-Haëzer of elders deelnemen.
Het past ons ook op deze plaats hiervoor God te 
danken.

In het feit dat corona steeds meer naar de achter-
grond verdwijnt, schuilt het gevaar dat wij hen, 
die op welke wijze dan ook door de coronacrisis 
zijn getroffen, vergeten. Zullen we dat met elkaar 
niet doen?

Aan de gevolgen die de coronacrisis gaat hebben 
voor kerken en christenen zijn al vele bespiegelin-
gen gewijd, maar wat zou het mooi zijn als het 
zorgt voor een diepere geloofsbeleving en meer 
kerkelijke aanwas. Daarom ook vanuit het 
College van Kerkrentmeesters (CvK) de oproep 
om de plaats in de banken weer in te nemen en 

elke zondag samen te luisteren naar wat God ons 
te zeggen heeft. Zijn boodschap is zo rijk en richt 
zich tot alle mensen. Laat de uitnodiging om de 
erediensten te bezoeken daarom niet aan u voor-
bijgaan en neem gerust iemand mee die niet 
gewoon is om naar de kerk te gaan.

Ook dit jaar doen wij verslag van het werk dat wij 
als CvK voor onze gemeente hebben verricht. 
Maar voordat wij u door een terugblik op het jaar 
2022 informeren over wat er allemaal de revue 
heeft gepasseerd, willen wij eerst onze vrijwilli-
gers bedanken. Ook in het afgelopen jaar hebben 
vele vrijwilligers op verschillende terreinen weer 
hulp en bijstand geboden. Tegen onze vrijwilli-
gers zeggen wij: hartelijk dank! Dank voor alles 
wat jullie hebben gedaan. Bij het noemen van 
namen is het risico niet denkbeeldig dat mensen 
worden overgeslagen. Dan doen we dus niet, 
maar weet dat wij jullie inzet enorm waarderen.
Met de komst van De Oosterpoort zal ons vrij-
willigersbestand fors moeten worden uitgebreid. 
Daarom doen wij een beroep op elk gemeentelid 
een steentje bij te dragen aan het vele werk dat 
wacht. Blijf niet langs de lijn staan, maar stel 
jezelf de vraag waar kan ik helpen en meld je bij 
één van onze ouderling-kerkrentmeesters aan. 
Samen vinden we best iets waar uw en jouw 
talenten tot hun recht komen en waarmee het 
kerkenwerk wordt gediend.
Wij hopen dat wij ook in 2023 weer een beroep 
op u en jou mogen doen om zo samen als 
gemeente van onze Here Jezus Christus te wer-
ken aan de opbouw van onze gemeente tot eer 
van God en heil van onze naasten.

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



Ledenaantallen
De samenstelling van onze gemeente per decem-
ber 2022 zag er als volgt uit:

Leden zonder doop / belijdenis  99 (101)
Doopleden 916 (903)
Belijdende leden 1.058 (1.034)
Totaal 2.073 (2.038)

Tussen haakjes de aantallen van 2021.
Ten opzichte van 2021 is onze gemeente met 
1,7% gegroeid.

Beleidsplan 2023 - 2026
Voor de periode 2023 - 2026 heeft het CvK een 
beleidsplan opgesteld. Dit plan laat weten hoe 
het CvK haar rol de komende jaren ziet en hoe 
het CvK voornemens is hiernaar te handelen. 
Nadat het beleidsplan de instemming van de 
Algemene Kerkenraad (AK) heeft verkregen, zal 
een samenvatting hiervan met de gemeente 
 worden gedeeld.

Vooruitlopend hierop maken wij langs deze weg 
al onze visie en missie openbaar.
Dienstverlenend bijdragen aan de gemeente van 
Jezus Christus ter plaatse is waar wij als CvK voor 
staan.

De kerk is het huis van God waar de gemeente 
iedere zondag mag samenkomen om naar het 
Woord te luisteren, te bidden, te danken, te zin-
gen, de sacramenten te vieren en de offeranden te 
doen. Samen Hem eren, loven en prijzen, maar 
ook omzien in voor- en tegenspoed naar elkaar 
en elkaar waar mogelijk de helpende hand bie-
den. De kerkenraden zijn verantwoordelijk voor 
de gang van zaken tijdens de erediensten. 
Daarnaast zijn er voor jong en oud vele andere 
gelegenheden waar de gemeente elkaar buiten de 
zondag om kan en mag ontmoeten. Ook hieraan 
geven de kerkenraden leiding. Als CvK willen wij 

de kerkenraden zo optimaal mogelijk faciliteren 
bij de erediensten en de doordeweekse gemeen-
teactiviteiten.

Proactief en toekomstgericht kerkbeheer op een 
duurzame financiële basis om het gemeentewerk 
te ondersteunen in een veilige omgeving in brede 
zin met een transparante en open communicatie 
is waar wij als CvK voor gaan.

Wij erkennen de afhankelijkheid van onze 
Schepper en belijden dat wij in de gemeente 
afhankelijk zijn van elkaar. Immers samen 
 vormen wij het lichaam waar de Bijbel over 
spreekt. Samen zijn wij complementair en dragen 
wij in tijd en geld, in kennis en ervaring en in 
hulp en bijstand ons steentje als gemeenteleden 
bij. Als CvK hebben wij de taak dit alles zo goed 
en zorgvuldig mogelijk te faciliteren. Dit bete-
kent ook dat wij elkaar in de gemeente op de 
hoogte houden van wat er gaande is of aan zit te 
komen. Daarom vinden wij het belangrijk dat wij 
de gemeente op een transparante wijze berichten 
over alle relevante zaken.

Verbouwplannen Eben-Haëzer
Op 7 juni 2022 heeft de AK het programma van 
wensen voor de verbouw van Eben-Haëzer goed-
gekeurd. Er zal op basis van een recent opgesteld 
plan van aanpak verder worden gewerkt. Het 
behoeft geen toelichting dat dit plan ook aan-
dacht heeft voor overleg met de huidige gebrui-
kers en beheerders van Eben-Haëzer en dat de 
communicatie er mede op is gericht om draag-
vlak te creëren voor deze verbouwing binnen de 
gemeente. De globale planning gaat er op dit 
moment van uit dat de verbouwing wordt uitge-
voerd in de zomer van 2024.



De Oosterpoort
Over het project De Oosterpoort is recent nog 
een nieuwbrief verschenen. Volstaan wordt met 
een verwijzing naar de inhoud van deze nieuws-
brief die is toegestuurd en naar de site 
www.hervormdoosterpoort.nl waar deze brief te 
vinden is. Met de start van de bouw van De 
Oosterpoort is het project in de uitvoeringsfase 
beland. De projectstructuur is hierop aangepast 
en er is een externe projectleider aangesteld om er 
voor te zorgen dat de bouw en de financiën in 
goede banen worden geleid.

Financiering en fondswerving 
De Oosterpoort en verbouw 
Eben-Haëzer
Beide projecten hebben de nodige financiële 
gevolgen voor onze gemeente. De komende jaren 
zullen in dit opzicht dan ook uitdagend worden. 
Immers er is een hypothecaire lening van EUR 
1,8 miljoen afgesloten om samen met de eigen 
middelen en de nog te verwerven bijdragen de 
komende investeringen te kunnen realiseren. 
Naast de eigen middelen is het nog wel noodza-
kelijk om actiematig geld in te zamelen om de 
diverse begrotingen sluitend te krijgen. Waar 
fondswerving in de afgelopen jaren was gecon-
centreerd rondom De Oosterpoort, hebben we 
met de verdere concretisering van de verbouw-
plannen voor Eben-Haëzer besloten de fondswer-
ving voor De Oosterpoort en Eben-Haëzer geza-
menlijk op te pakken.

Opdrachtverstrekking commissie 
beheer muziekinstrumenten
Er zijn vele vraagstukken die specifieke ervaring 
of expertise vragen. Die ervaring of expertise is 
niet altijd aanwezig bij of inzetbaar vanuit het 
CvK. Daarom wordt gebruik gemaakt van de 
kennis en kunde van gemeenteleden of zo nodig 

van derden. In juni 2022 hebben we een commis-
sie in het leven geroepen met als opdracht het 
beheer van de muziekinstrumenten van onze 
gemeente onder de loep te nemen. De opdracht-
formulering is samen met Piet de Lange tot stand 
gekomen en we zijn blij dat Piet samen met de 
andere commissieleden het beheer namens het 
college wil gaan vormgeven.

Gemeentegids 2022 - 2023
De gemeentegids 2022 - 2023 mocht dit jaar van 
de persen rollen. In deze gids vindt u alle actuele 
informatie over onze Hervormde Gemeente. 
Mocht u deze gids niet in uw bezit hebben dan 
kunt een exemplaar ophalen op het Kerkelijk 
Bureau. Het Kerkelijk Bureau is gevestigd in 
Eben-Haëzer en elke werkdag geopend van 09.00 
- 11.30 uur.

Infraroodverwarming kerk
De komende winter zijn wij in de kerk voor het 
eerst volledig aangewezen op de aangebrachte 
infraroodverwarming. Volgens de deskundigen 
moet ook bij strenge winter de temperatuur in 
onze kerk er niet toe leiden dat wij zitten te kou-
kleumen. Daar staat tegenover dat de sterk geste-
gen energiekosten ons noodzaken om ook de ver-
warming in de kerk een graadje lager te zetten. 
Na de winter zullen wij het functioneren van de 
infraroodverwarming evalueren.

Ionisatoren
De ionisatoren die tijdens de coronacrisis in de 
kerk en in Eben-Haëzer zijn opgehangen om de 
lucht te reinigen, worden met enige regelmaat op 
hun werking gecontroleerd. In het voorjaar zal 
worden bepaald of deze ionisatoren blijven han-
gen.



Wisseling van de wacht ambtelijk 
secretaris CvK
Nadat wij afscheid hebben genomen van Heleen 
van de Beek als ambtelijk secretaris en haar 
bedankt hebben voor haar jarenlange inzet, 
mochten wij Bertine Horst-Stierman begroeten 
als haar opvolgster. Wij zijn blij dat wij met 
Bertine als CvK weer op sterkte zijn.

Afscheid Peter Voerman
Op 7 september jl. heeft het CvK afscheid geno-
men van Peter Voerman. Dit, omdat Peter zijn 
functie als administrateur heeft neergelegd. Ook 
namens de gemeente hebben wij Peter bedankt 
voor al het werk dat hij gedurende vele jaren in 
diverse functies heeft verricht.

Kostersteam
Nadat Mees en Renate Hazeleger hadden aange-
geven hun werkzaamheden in het kader van het 
kosterschap te willen beëindigen en wij hen 
 hebben bedankt voor het vele werk dat voor zij 
voor onze gemeente hebben gedaan, mocht ons 
kostersteam worden uitgebreid met Henk 
Donselaar en Henk-Jan van den Berge.

Eventuele overdracht kerkelijk 
archief naar Archief Eemland
Al vele jaren zijn Gerda en Jan Mouthaan nauw-
gezet bezig met het op orde brengen en houden 
van ons kerkelijk archief. Dit archief wordt onder 
niet optimale omstandigheden bewaard in Eben-
Haëzer. Voor diverse vaak zeer oude documenten 



is dit verre van ideaal. Het is daarom dat contact 
is gezocht met onze burgerlijke gemeente met de 
vraag of het onderbrengen van ons kerkelijk 
archief bij het Archief Eemland tot de mogelijk-
heden behoort. De gesprekken hierover zijn 
gaande en t.z.t. wordt u over de uitkomst geïnfor-
meerd. Overigens hebben Gerda en Jan te kennen 
gegeven hun archiefwerkzaamheden binnen 
afzienbare tijd te willen afronden.

Reanimatie- / EHBO-trainingen
Met hulp van de Peter de Kok zijn deze jaarlijks 
plaatsvindende trainingen weer opgepakt.

Tenslotte gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de 
coronacrisis en de bouw van De Oosterpoort, als-
mede de verbouwplannen voor Eben-Haëzer het 
nodige van het CvK hebben gevraagd en nog zul-
len vragen.

Terugblik College van Diakenen

Als diaconale opdracht zijn we dienstbaar in 
barmhartigheid gericht op de medemens, dichtbij 
en veraf. Omzien naar elkaar was ook in deze 
onzekere tijd een groot goed. De boodschap van 
Jezus is: “Wat u aan de minste hebt gedaan, hebt 
u ook aan mij gedaan” Jezus ging juist om met 
mensen die Zijn steun nodig hadden. Als diaco-
nie zijn we bewogen om het welbevinden van de 
ander, de ander die het moeilijk heeft en/of het 
“even niet redt”.

Diaconie plaatselijk
Als College van Diakenen (CvD) hebben we 
extra aandacht besteed aan de stijgende energie-
kosten voor mensen die het financieel moeilijk 
hadden. De mogelijkheid voor financiële onder-
steuning is geboden. Tevens waren er goede 
 contacten met de gemeente Woudenberg om 
gezamenlijk op te trekken in de bestrijding van 
armoede.

Er werd omgezien naar ouderen door o.a. het ver-
zorgen van kerkradio, vervoer naar de kerk en 
met Kerst zijn kerstattenties voor de mensen 
boven de 75 jaar uitgedeeld.

Verder zijn diverse mensen persoonlijk geholpen 
door de Diaconie en het Diaconaal 
Maatschappelijk Werk. Via de Voedselbank wor-
den elke vrijdag pakketten uitgedeeld aan gezin-
nen en personen die om verschillende redenen 
niet voldoende geld hebben om eten te kopen.

Het Jeugdwerk in de gemeente en het 
Vakantiebijbelwerk zijn extra financieel onder-
steund.

Ondersteuning zending via de GZB



Er is gestart met de uitwerking planvorming “Een 
delende en dienende gemeente”. Dit is onderdeel 
van het beleidsplan 2019 - 2022. Zo is een plan 
van aanpak voor diaconale en sociaal-maatschap-
pelijke activiteiten in “Eben-Haëzer” en “De 
Oosterpoort” opgesteld. De uitwerking hiervan 
zal de komende beleidsperiode verder invulling 
krijgen.

Diaconie (dienen) wereldwijd
Het CvD ondersteunt projecten financieel vanuit 
de gemeente. Ook daar waar onverwachts nood 
is in de wereld, mochten we als college financiële 
hulp bieden aan vluchtelingen uit oorlogsgebie-
den en daar waar rampen of hongersnoden 
waren.

Zendings- en evangelisatiewerk
Het zendingswerk wordt gesteund, omdat op het 
zendingsveld verkondiging van Gods Woord en 
hulpverlening in veel gevallen hand-in-hand 
gaan. Daarom neemt het CvD deel in de 
Zendingscommissie die fondsen werft voor de 
GZB, OMF, buurtkerk Hebron Amsterdam in 
samenwerking met IZB en andere relevante 
 projecten.

Centraal Evangelisatiewerk
Er worden verschillende activiteiten op het 
gebied van centraal evangelisatiewerk verricht in 
en door Hervormde Gemeente Woudenberg.
Het CvD draagt tenslotte nog bij aan diverse 
activiteiten waaronder:
• inhoudelijk en uitvoerend aan de commissie 
Volkskerstzang;
• financiële ondersteuning aan de uitvoering van 
de Vakantie Bijbel Week.

Wij vertrouwen erop u met deze terugblik op het 
jaar 2022 voldoende te hebben geïnformeerd. 
Zijn er na het lezen van deze nieuwsbrief 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

Ondersteuning zending via de GZB




