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Inleiding 
Graag brengen wij u op de hoogte van de voortgang van het onderzoek naar de 
mogelijkheden van een 2e kerkgebouw annex diaconaal-maatschappelijk centrum. 
U heeft kunnen lezen in voortgangsbericht nr. 6 dat de Algemene Kerkenraad op 
grond van de positieve uitkomsten van de peiling besloten heeft het project voort 
te zetten. Daartoe is een stuurgroep ingesteld, die wordt ondersteund door 3 
werkgroepen: voor fondsenwerving, bouwkundig ontwerp, en diaconaal-
maatschappelijke aspecten. De stuurgroep dient zijn bevindingen uiterlijk juni 
2017 te rapporteren aan de Algemene Kerkenraad.  
 
De stuurgroep is van start gegaan en heeft de opdrachten van de werkgroepen 
geformuleerd en de samenstelling bepaald. 
 
Werkgroep fondsenwerving 
Taken van de werkgroep zijn: 

 Het geven van een onderbouwd inzicht van de intern beschikbare 
middelen.  

 Het opstellen van een plan voor interne fondsenwerving voor de periode 
2017 – 2019 met, voor zover mogelijk,  een inschatting van de mogelijke 
opbrengsten daarvan.  

 Het opstellen van een plan voor externe fondsenwerving voor de periode 
2017 – 2019 met, voor zover mogelijk, kwantificering van de opbrengsten.  

 Het nagaan van mogelijke fiscaal vriendelijke constructies voor 
obligatieleningen, giften en leningen. 

  Het verwerven van toezeggingen van gemeenteleden voor het verstrekken 
van obligatieleningen.  

 Het verlenen van adviezen aan het college van kerkrentmeesters voor de 
acties vrijwillige bijdragen voor de komende jaren.  

De werkgroep is als volgt samengesteld: 
Jos van der Lee (voorzitter), Leen Amersfoort (secretaris), Marianne de Bart, Leslie 
Pots, Henk v.d. Wind en Coen Leenstra. 
 
 
 



Werkgroep Bouwkundig Ontwerp 
Taken van de werkgroep zijn: 

 Selecteren van een architect.  

 Het aanvullen van het programma van eisen, onder andere op basis van 
suggesties van de diaconaal-maatschappelijke werkgroep.  

 Het laten maken van een bouwkundig ontwerp voor een kerkelijk centrum 
annex diaconaal-maatschappelijk buurtcentrum. Indien mogelijk in 
meerdere varianten (1200, 1500 en 1800 m2).  

 Lokalisering van het centrum op de beschikbare bouwkavel in Het 
Groenewoud.  

 Bezien van de mogelijkheid van gefaseerd bouwen.  

 Het laten maken van een kostenberekening op basis van het ontwerp.  

 Een verkenning van de mogelijkheden om participanten te interesseren, 
daarvoor geschikte ruimten (bij) te bouwen en in te richten.  

 Aandacht besteden aan de symboliek die in het gebouwontwerp 
opgenomen wordt.  

 Afstemmen van de plannen met belanghebbende partijen.  

 Zo mogelijk het leveren van een 3D-animatie voor de communicatie met de 
gemeente. 

De werkgroep is als volgt samengesteld:   Dick Lokhorst (voorzitter), Alyanne 
Westerveen (secretaris), Johan Verduijn, Bram de Muijnck, Wilbert Koops en 
Peter Dorst. 
 
Werkgroep Diaconaal-maatschappelijke aspecten 
Taken van de werkgroep zijn: 

 Het ontwikkelen van een beleidsnota voor de diaconaal en sociaal-
maatschappelijke invulling voor een 2e locatie met als resultaat: een 
heldere, toekomstgericht visie en doelformulering voor de invulling van het 
sociaal-maatschappelijke en diaconale aspect (gemeentebreed) op de 
middellange termijn (2025).  

 Een groslijst van mogelijkheden die aansluit op de geformuleerde doelen en 
een shortlist van realiseerbare en kansrijke mogelijkheden.  

 Een uitwerking wat dit alles betekent voor de 2e locatie en voor Eben-
Haëzer. Een inschatting wat voor de realisatie nodig is qua inzet van 
vrijwilligers.  

De werkgroep is als volgt samengesteld: 
Jacco van der Tak (voorzitter), Rianne de Kruif (secretaris), Maartje Bosman, Jan 
Heijns, Edwin Doeven, Adriaan Bos, Jan van Kolfschoten en Rijk Beumer. 
 
 
 
 



Stuurgroep 
De werkgroepen worden aangestuurd door een daartoe door de algemene 
kerkenraad  aangestelde stuurgroep. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het project, coördineert en draagt ook zorg voor de afstemming tussen de 
werkgroepen en met het Colleges van Kerkrentmeesters, het College van 
Diakenen en de Algemene Kerkenraad. De stuurgroep is ook verantwoordelijk 
voor de communicatie met de gemeente, de hogere kerkelijke organen en de 
burgerlijke overheid. De stuurgroep bestaat uit Willem van Grootheest 
(voorzitter), Wil van Duijvenbooden (secr.) en de voorzitters van de drie 
werkgroepen. De scriba van de algemene kerkenraad is agendalid.  
 
Klankbordgroepen 
Door de algemene kerkenraad zijn voor de werkgroepen Bouwkundig ontwerp en 
Diaconaal-maatschappelijke aspecten ook klankbordgroepen ingesteld. In de 
klankbordgroep Bouwkundig ontwerp wordt ook aandacht besteed aan symboliek 
(exterieur en interieur van het kerkelijk centrum). Door de klankbordgroepen 
kunnen ideeën van de werkgroep worden getoetst en suggesties worden gedaan 
(voluit meedenken). De klankbordgroepen zullen naar verwachting twee á drie 
keer bij elkaar komen in de periode tot juni 2017. Tijdens en na de 
gemeenteavond op 14 september hebben zich reeds enkele tientallen 
gemeenteleden gemeld voor deelname aan een klankbordgroep. Mooi dat zij 
willen meedenken. Heeft u ook belangstelling? Er is nog voldoende ruimte in de 
klankbordgroepen. Meldt u zich hiervoor z.s.m. (het liefst vóór 5 december) aan 
bij: w.vanduijvenbooden@hervormdwoudenberg.nl. onder vermelding van de 
klankbordgroep van uw interesse. 
 
Suggesties van gemeenteleden 
In de op 14 september ingevulde vragenformulieren was ook ruimte voor 
persoonlijke vragen en suggesties. In totaal 107 gemeenteleden maakten gebruik 
van die mogelijkheid. De meeste opmerkingen hadden betrekking op de 
financiële haalbaarheid, de inzet van diaconaal geld, de groei van de burgerlijke 
gemeente, het risico van het uiteengroeien van beide wijken door het realiseren 
van een 2e locatie, de mogelijkheid om op één locatie te blijven door verbouw van 
de dorpskerk en Eben-Haëzer, de zorg dat we wellicht van plan zouden zijn de 
dorpskerk te verbouwen. Verder waren er suggesties om gefaseerd te bouwen en 
de mogelijkheid alleen een diaconaal centrum/inloophuis te realiseren, de vraag 
of we wel voldoende vrijwilligers kunnen vinden voor nieuwe activiteiten en het 
idee dat het missionaire aspect in de plannen onderbelicht is.  
 
De stuurgroep is blij met het meedenken vanuit de gemeente, ervaart dit als 
positief en neemt de gedane suggesties zeker mee in zijn verdere overwegingen 
en onderzoek. In de opdrachtformulering vindt u er al wat van terug.  
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Alvast een paar reacties: de financiële haalbaarheid wordt  in deze fase degelijk 
onderzocht. Er gaat geen diaconaal geld in stenen. De diaconie is bereid tot het 
verstrekken van een lening van € 500.000, die in 20 á 25 jaar verrekend wordt via 
de aan de diaconie toe te rekenen exploitatiekosten voor diaconaal-
maatschappelijke activiteiten. Naast de reeds bekende informatie over de 
geplande woningbouw van 900 – 1100 woningen kwam het Planbureau voor de 
Leefomgeving recent met groeicijfers van gemeenten in de bijbelbelt, waarbij 
Woudenberg hoog scoort met een groei van het inwonertal met 17,2% over een 
periode van 25 jaar. Er is dus duidelijk sprake van een substantiële groei van de 
burgerlijke gemeente. We gaan ervan uit dat die groei evenredig te verwachten 
valt voor de kerkelijke gemeenten. Het risico van het verder uiteengroeien van de 
2 wijken is een punt van bijzondere aandacht van de stuurgroep en niet minder 
van de AK. Wat het verbouwen van de dorpskerk betreft zijn er zowel positieve 
als negatieve reacties. Als een 2e kerkelijk centrum doorgaat, is een verbouwing 
van de dorpskerk niet nodig. Wordt uiteindelijk daar toch niet voor gekozen, dan 
is die onvermijdelijk, evenals een grootscheepse vernieuwbouw van Eben-Haëzer 
en de realisatie van een inloophuis elders in het dorp. De mogelijkheden voor een 
gefaseerde bouw en onderzoek naar de haalbaarheid van diaconaal-
maatschappelijke activiteiten wat betreft de beschikbaarheid van vrijwilligers 
wordt door de werkgroepen meegenomen. Het missionaire aspect krijgt de 
aandacht via de diaconaal-maatschappelijke invalshoek. 
 
Communicatie 
Tijdens de gemeenteavond in het kader van de actie Kerkbalans op 23 januari zal 
ook aandacht worden geschonken aan de financiële aspecten en de beoogde 
fondsenwerving. Daarover zal dan ook een voortgangsbericht worden 
uitgebracht. Tijdens een 2e gemeenteavond in maart/april hopen we een eerste  
versie van het bouwkundig ontwerp te kunnen presenteren en in te gaan op de 
planvorming rondom diaconaal -maatschappelijke activiteiten. Tijdens een in mei 
te plannen gemeenteavond willen we de eindrapportage  van stuurgroep en 
werkgroepen presenteren met zo mogelijk een 3D-presentatie van het beoogde 
centrum. De algemene kerkenraad kan dan eind juni een besluit nemen over het 
vervolgtraject. Via de kerkbode, diverse voortgangsberichten, website en 
waarschijnlijk ook facebook hopen we u verder op de hoogte te houden. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u participeren in de klankbordgroepen, 
neem dan contact op het de secretaris van de stuurgroep 
w.vanduijvenbooden@hervormdwoudenberg.nl tel. 033-2864527 
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