
Terugblik gemeenteavond 26 april
Opnieuw mochten we tijdens een gemeenteavond  stilstaan bij de planvorming over de mogelijke 
bouw van een 2e kerkelijk- annex diaconaal/sociaal-maatschappelijk centrum in het oosten van het 
dorp. Na de vorige gemeenteavonden en de vele gesprekken die zijn gevoerd met gemeenteleden 
en jongeren heeft het Projectteam deze avond benut om met name met elkaar door te speken over 
de zorgen die daarover in de gemeente leven en ook de kansen van zo’n centrum. In de visie van 
de algemene kerkenraad op de ontwikkeling van de gemeente naar een toekomst met perspectief 
voor onze roeping als kerk in de wereld zijn kosten en moeite onvermijdelijk, ook als we geen 2e 
kerkelijk centrum zouden bouwen. Niets doen is geen optie.

Als kernwoorden voor de ontwikkeling van beide wijken (sterke gemeente met 2 robuuste wijken) 
werden benoemd “kennen en gekend worden”, eenheid van prediking en pastoraat” en “identiteit 
van de wijkgemeente”. De projectgroep acht het hierbij van groot belang dat gezorgd wordt voor 
een sterk “midden” om uiteengroeien van de wijken te voorkomen.
Als kernwoorden voor de diaconale betrokkenheid zijn benoemd “zorg voor de zwakken/aandacht 
voor de naasten” en “laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen in de buurt”. Zowel de bouw van 
een 2e kerkelijk centrum als, in plaats daarvan, verbouwing/aanbouw van de dorpskerk, 
vernieuwbouw en uitbreiding van Eben-Haëzer en de opening van een diaconaal steunpunt in het 
centrum van het dorp zijn aan deze kernwoorden getoetst. Daaruit blijkt, dat een 2e centrum 
duidelijk beter scoort.

Voor een 2de Kerkelijk Centrum is het Programma van Eisen gepresenteerd. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de ervaringen elders. Op basis daarvan wordt nu gerekend aan de kosten en 
mogelijkheden voor de financiering. Gemikt wordt op een multifunctioneel en duurzaam gebouw, 
sober, functioneel en met de juiste uitstraling. Het gebouw moet voor bruikbaar zijn voor zowel 
kerkelijke als diaconale en maatschappelijke activiteiten.

Tijdens het 2e deel van de avond hebben we in 15 gespreksgroepjes, gediscussieerd over zorgen 
en kansen. Naast de zorgen blijkt bij velen ook enthousiasme over de plannen. Zorgen zijn er met 
name over de financiële haalbaarheid, de eenheid van de gemeente en de persoonlijke positie: 
moet ik straks kiezen? De aanwezigen hebben de projectgroep veel reacties en vragen 
meegegeven.

Na de financiële doorrekening hoopt de projectgroep op 21 juni nog  een gemeenteavond en op 22 
juni een ambtsdragersvergadering te beleggen. Het eindrapport hopen we eind juni aan te bieden 
aan de algemene kerkenraad, die dan een voorlopig besluit zal nemen of we doorgaan naar de 
volgende fase. Over dit voorlopig besluit van de algemene kerkenraad zal op 14 september de 
gemeente formeel worden gehoord (een kerkordelijke verplichting), waarna de algemene 
kerkenraad op 22 september een finaal go/no go besluit hoopt te nemen.

Samenvatting visie algemene kerkenraad
Naar aanleiding van de uitbreiding van de woningbouw in het oosten van Woudenberg heeft de 
algemene kerkenraad zijn visie opnieuw geformuleerd op de structuur van onze kerkelijke 
gemeente. De algemene kerkenraad is al langere tijd van mening dat onze gemeente beter 
functioneert binnen wijkgemeentes met een sterke onderlinge samenhang, waarbij we elkaar 
kennen en gekend worden. Wijkgemeentes met ieder een eigen locatie hebben een positieve 
uitwerking op de opbouw van de gemeente. Meer aandacht en mogelijkheden voor sociaal-
maatschappelijke activiteiten in de kerkelijke gebouwen zal een positief, missionair effect hebben 
op de wereld om ons heen. Bij een keuze voor twee locaties vinden we het van groot belang om 
ook in het oosten van Woudenberg aanwezig te zijn met een kerkelijk centrum. Het borgen van het 
bestaande gemeenschappelijke gemeentewerk, zoals jeugd-, ouderen- en kringwerk en de 
centraal benoemde onderdelen van het evangelisatiewerk, zorgen voor de zichtbare en blijvende 
onderlinge verbondenheid van één Hervormde Gemeente.  


