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Inleiding 
De algemene kerkenraad ziet met dankbaarheid terug op de gemeenteavond van 14 
september en is blij met de uitkomsten van de peiling. Hieruit blijkt dat een ruime 
meerderheid van de gemeenteleden zich kan vinden in de plannen van de algemene 
kerkenraad met betrekking tot het realiseren van een 2e kerkelijk centrum annex 
diaconaal en Bijbels geïnspireerd buurtcentrum.   
 
In juni j.l. heeft de algemene kerkenraad een voorlopig besluit genomen over het plan. 
Tijdens de gemeentevond op 14 september jl. is het geheel nog een keer toegelicht en de 
gemeente is erover ook gehoord. Alle aanwezigen kregen de gelegenheid op een 
vragenformulier hun mening te geven. In totaal zijn 286 vragenlijsten ingeleverd. We zijn 
blij met de opkomst ondanks het zeer warme weer die dag en avond. Hiermee hebben 
we een behoorlijk goed beeld gekregen van uw mening. 
 
Resultaten van de peiling 
Uit de peiling blijkt dat circa 80% de visie op de gewenste toekomstige ontwikkeling van 
onze gemeente van de algemene kerkenraad, 8% deelt die visie niet.  
Circa 61% stemt in met het voornemen een 2e kerkelijk centrum te realiseren, 16% 
aarzelt en 23% is het hiermee niet eens. Evenzo is 61% voor voortzetting van het 
onderzoek naar de mogelijkheden van een 2e locatie, ruim 20% maakt het niet uit en laat 
dit over aan de kerkenraad; 16% is het hier niet mee eens.  
Circa 41% stemt in met het voorstel om beide wijken ‘s middags/’s avonds te rouleren 
over beide kerken en circa 45% ziet dit niet zitten. Wat betreft een beperkt aantal 
ruilbeurten is 52% voor en 28% tegen.  
Circa de helft van de invullers geeft aan bereid te zijn hun jaarlijkse Vrijwillige Bijdrage 
met 10% of meer te verhogen; een groot aantal anderen sprak zich hierover ook in 
positieve zin uit zonder nu al een percentage te noemen.  Tevens gaf een behoorlijk 
aantal gemeenteleden aan bereid te zijn obligaties aan te schaffen of wil dat serieus 
overwegen. Evenzo gaf een verrassend groot aantal leden zich op om verder in het 
traject via werkgroepen of anderszins te participeren.  
Hieronder vindt u een uitgebreide weergave van de resultaten van de vragen die gesteld 
zijn. 
  



1. In het oosten van het dorp zijn de afgelopen jaren veel huizen gebouwd. De komende 
jaren komen daar nog eens 900 huizen bij. Als hervormde gemeente ligt het op onze 
weg om ook in deze dorpsuitbreiding in Woord en daad aanwezig te zijn. Hoe staat u 
hier tegenover? 

geheel eens eens neutraal oneens geheel oneens 

41% 37% 8% 7% 7% 

 
2. Als hervormde gemeente moeten we in de toekomst meer en deels anders dan nu 

diaconaal en sociaal-maatschappelijk actief worden. Het nieuwe centrum en ook Eben-
Haëzer zullen doordeweeks daarom mede een Bijbels geïnspireerd buurtcentrum 
moeten zijn. Hoe staat u hier tegenover?  

geheel eens eens neutraal  oneens geheel oneens 

38% 42% 14% 4% 2% 

 
3. De kerk is de plek waar de gemeente ’s zondags bijeenkomt onder de bediening van 

het Woord. Daarbij dient tevens voldoende gelegenheid en ruimte te zijn voor 
onderlinge ontmoeting, elkaar kennen en gekend worden. Hoe staat  daartegenover? 

geheel eens eens neutraal oneens geheel oneens 

39% 42% 13% 4% 2% 

 
4. Om voorgaande mogelijk te maken overweegt de kerkenraad de bouw van een 2de 

kerkelijk annex diaconaal-maatschappelijk buurtcentrum. Hoe staat u hiertegenover? 

geheel eens eens neutraal oneens geheel oneens 

29% 32% 16% 11% 12% 

 
5. Om de eenheid van de gehele hervormde gemeente te beklemtonen overweegt de 

kerkenraad een afwisselend gebruik van de kerkzaal in de middag/avonddiensten door 
beide wijken. Hoe staat u hier tegenover? 

geheel eens eens neutraal oneens geheel oneens 

19% 22% 15% 21% 24% 

 
6. Met ditzelfde doel overweegt de kerkenraad 4 à 6 ruilbeurten per jaar voor onze beide 

predikanten. Hoe staat u hiertegenover? 

geheel eens  eens neutraal oneens geheel oneens 

24% 28% 20% 12% 16% 

 
7. Voor de volgende fase van het plan wil de AK opdracht geven tot het maken van een 

voorlopig bouwkundig ontwerp en doorrekening van de bouwkosten. Deze opdracht 
zal ongeveer € 20.000 kosten. Daarnaast willen wij een fondswervingscommissie 
opdracht geven om het financiële draagvlak van de gemeente vast te stellen. Vindt u 
dat een verantwoorde beslissing? 

geheel eens eens neutraal oneens geheel oneens 

23% 38% 22% 8% 8% 



 
8. Het bouwen en de exploitatie van een 2e kerkelijk centrum brengt uiteraard 

behoorlijke extra kosten met zich mee. Hiervoor is een verhoging van de inkomsten via 
de Vrijwillige Bijdragen van 10% nodig. Hoeveel % bent u bereid en in staat om uw 
financiële bijdrage structureel te verhogen?   
Circa de helft van de invullers geeft concreet aan de Vrijwillige Bijdrage met 10% of 
meer te willen verhogen. Vele tientallen anderen geven aan hun bijdrage wel 
substantieel te willen verhogen, maar weten nog niet hoe veel.  

 
9. Mogen wij voor de financiering van het gebouw te zijner tijd  een beroep op u doen 

om bijvoorbeeld een obligatie (lening) te kopen?     

Ja nee misschien 

10% 66% 24% 

 
10.Wilt u hieronder aangeven in welke leeftijdsgroep u valt? 

18 – 25 jaar 26 – 40 jaar 41 – 55 jaar ouder dan 55 jaar 

8% 20% 29% 44% 

Deze percentages komen goed overeen met de verdeling van onze belijdende leden over 
deze leeftijdscategorieën: resp. 8, 23, 26 en 43%. 
 
Besluit van de algemene kerkenraad 
In zijn vergadering van 22 september heeft de algemene kerkenraad definitief besloten 
de conclusies en aanbevelingen van het eindrapport van de projectgroep 2e locatie over 
te nemen en het onderzoek naar de mogelijkheden van het realiseren van een 2e locatie 
voort te zetten.  
 
Gelet op de resultaten van de peiling, de duur van enkele jaren voordat een gebouw  
concreet kan worden gerealiseerd en de nog volop gaande ontwikkelingen in de 
wijkprofielen, besluit de kerkenraad  dat een beslissing over het rouleren van de wijken 
tijdens de middag-/avonddiensten en de ruilbeurten beter op een later tijdstip kan 
worden genomen.  
 
Uitvoering besluit 
Door de algemene kerkenraad wordt een Stuurgroep ingesteld met als opdracht 

 Het opstellen van een voorlopig bouwkundig ontwerp en de daarbij behorende 
kostenberekening. 

 Het uitwerken van een plan voor externe en interne financiering van het plan 
(bouw, inrichting), bij voorkeur in de vorm van concrete toezeggingen voor 
obligaties, subsidies en donaties en offertes of conceptovereenkomsten voor 
leningen. 

 Het ontwikkelen van activiteiten ter bevordering van een verhoging van de 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage van gemeenteleden. 



 Het opstellen van een beleidsnota over mogelijke diaconaal-maatschappelijke 
activiteiten. 

 Planning en organisatie van de uitvoering. 
Deze activiteiten worden gedaan in nauwe samenwerking met de Colleges van 
Kerkrentmeesters en van Diakenen die verantwoordelijk zijn voor de betreffende 
onderwerpen. Belangrijke randvoorwaarden moeten ook worden vervuld, zoals de 
goedkeuring van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) en 
afspraken met de burgerlijke gemeente. 
De stuurgroep zal in zijn activiteiten worden bijgestaan door een drietal werkgroepen: 
voor fondswerving, voor bouwkundig ontwerp en kostenberekening en voor het maken 
van een plan voor diaconaal-maatschappelijke activiteiten en de daarvoor benodigde 
faciliteiten zowel in het oosten van het dorp als in Eben-Haëzer. De werkgroepen zullen 
ook met klankbordgroepen uit de gemeente gaan werken. Door de werkgroep en 
klankbordgroep bouwkundig ontwerp wordt ook aandacht geschonken aan de 
symbolische vormgeving van ex- en interieur. De stuurgroep is  verantwoording 
verschuldigd aan de algemene kerkenraad die als opdrachtgever eindverantwoordelijk is. 
 
Gemeenteleden die zich nog niet hebben opgegeven en wel geïnteresseerd zijn in 
deelname aan de klankbordgroepen kunnen zich hiervoor aanmelden bij de secretaris 
van de Stuurgroep broeder W. van Duijvenbooden, e-mail: 
w.vanduijvenbooden@hervormdwoudenberg.nl  
 
De bestaande projectgroep wordt door de algemene kerkenraad hartelijk bedankt voor 
hun inspanningen en gedéchargeerd van hun taak.  
 
Planning 
De planning is dat de werkgroepen en stuurgroep uiterlijk juni 2017 rapporteren aan de 
algemene kerkenraad. Deze hoopt dan, gehoord hebbend de bevindingen van stuurgroep 
en werkgroepen en de adviezen van de colleges van kerkrentmeester en diakenen, een 
finaal besluit te kunnen nemen over de realisatie van een 2e kerkelijk centrum annex 
diaconaal-maatschappelijk buurtcentrum. 
 
Communicatie 
Ook in de komende periode hopen we u door middel van gemeenteavonden, 
voortgangsberichten en berichten in de kerkbode en op de website regelmatig te 
informeren over de voortgang en de resultaten.  
 
Tot slot 
De afgelopen maanden is er veel werk verzet om tot dit plan te komen. De algemene 
kerkenraad en de wijkkerkenraden zijn blij met de gebleken steun tot nu toe en hopen 
dat we samen als gemeente eensgezind verder mogen gaan op dit pad en dat de Heere 
God dit wil zegenen. Wij weten ons afhankelijk van Hem. 


