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Hervormde gemeente Woudenberg 
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Programma 
 •  Opening 

•  Overdenking Ds. Wessels: 
“Zo de Heere het huis niet bouwt” 

•  Presentatie visie Algemene Kerkenraad 
Broeders van der Wind en van Grootheest 

•  Pauze 

•  Gesprek 

•  Sluiting 

Gemeenteavond 2de locatie 



  
  

Opening - zingen 
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Psalm 84 vers 1 
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft.  



  
  

Opening - zingen 
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Psalm 84 vers 3 
Welzalig hij, die al zijn kracht 
En hulp alleen van U verwacht, 
Die kiest de welgebaande wegen; 
Steekt hen de hete middagzon 
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 
En stort op hen een milden regen, 
Een regen, die hen overdekt, 
Verkwikt, en hun tot zegen strekt.   



  
  

Opening - Bijbellezing 
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Psalm	127				
	Gods	onmisbare	zegen		
			
	1		Een	pelgrimslied,	van	Salomo.		
				Als	de	HEERE	het	huis	niet	bouwt,		
								tevergeefs	zwoegen	zijn	bouwers	eraan;		
				als	de	HEERE	de	stad	niet	bewaart,		
								tevergeefs	waakt	de	wachter.		
		2		Het	is	tevergeefs	dat	u	vroeg	opstaat,		
								laat	opblijC,		
				brood	eet	waarvoor	u	moet	zwoegen:		
								de	HEERE	geeC	het	Zijn	beminden	in	de	slaap.			
	



  
  

Opening - Bijbellezing 
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3		Zie,	kinderen	zijn	het	eigendom	van	de	HEERE,		
								de	vrucht	van	de	schoot	is	Zijn	beloning.		
	4		Zoals	pijlen	in	de	hand	van	een	held,		
								zo	zijn	de	zonen,	ontvangen	in	de	jeugd.		
	5		Welzalig	de	man	die	zijn	pijlkoker		
								daarmee	gevuld	heeC;		
				zij	worden	niet	beschaamd,		
								als	zij	met	de	vijanden	spreken	in	de	poort.		



  
  

Opening - zingen 
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Psalm 127 vers 1 
Vergeefs op bouwen toegelegd; 
Vergeefs, om 't huis voltooid te zien, 
Gezwoegd, gezweet, o arbeidsliên, 
Zo God Zijn hulp aan 't werk ontzegt. 
Vergeefs, o wachters, is uw vlijt, 
Zo God niet zelf de stad bevrijdt.   



  
  

Opening - zingen 
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Psalm 127 vers 2 
Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd 
Tot 's avonds, en het brood der smart 
Gegeten, met een angstig hart; 
Vergeefs de ganse dag gedraafd; 
God geeft het, hoe een ander schraap', 
Die Hij bemint, als in de slaap.   



  
  

Programma 
 •  Opening 

•  Overdenking Ds. Wessels: 
“Zo de Heere het huis niet bouwt” 

•  Presentatie visie Algemene Kerkenraad 
Broeders van der Wind en van Grootheest 

•  Pauze 

•  Gesprek 

•  Sluiting 
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Terugblik 
•  Historie over 2de locatie 
•  Gemeenteavond in 2008 
•  Kritische reacties door onduidelijke visie 
•  Opnieuw plan in 2012 gepresenteerd 
•  Aantal reacties terughoudend - afwijzend: 

Ø  Noodzaak betwijfeld: nadelen groter dan 
voordelen, ruimtegebrek niet breed beleefd,  
4 diensten in één gebouw juist een voordeel 

Ø  Angst voor verwijdering/scheiding wijken 
•  AK besluit dan om voortgang 2 jaar stil te 

leggen, het gewenste eindmodel nog 
onduidelijk is 
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Waar staan we nu? 

•  Nieuwe uitbreiding woningbouw gestart 
•  Grootschaliger plan van 900 woningen naast 

het nieuwe plan het Groene Woud 

•  Toenemend ruimtegebrek Eben-Haëzer 
•  Besluit over verbouwing liturgisch centrum 
•  Versnelde ontwikkeling profiel wijk 2 
•  Perforatieregeling herzien 

•  AK heeft een jaar geleden besloten om het 
geparkeerde plan op nieuw te bezien 

•  In juni gemeente geïnformeerd over opties 
•  In de zomer visie geherformuleerd  
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Verleden Toekomst 



  
  

Gemeentelijke plannen 

•  Nieuwe uitbreiding woningbouw gestart in het 
nieuwe plan het Groene Woud (200 woningen) 

•  Grootschaliger plan van 900 woningen in 
Woudenberg Oost 

•  Aantal inwoners zal (verwachting) niet sterk 
groeien, wel van samenstelling veranderen 
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Visie 1a: historische ontwikkeling 

•  Onze hervormde kerk staat bekend als de 
‘Grote kerk’ 

•  In de geschiedenis grote groepen kwijtgeraakt, 
langer geleden en recent: 

•  Voorhof (1965) 
•  Opschoning papieren leden (1997 – 2000) 
•  CGK Scherpenzeel (1998 - ..) 
•  HHK Woudenberg (2004) 
•  ‘Sluipend’ vertrek  
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Visie 1b: historische ontwikkeling 

•  Onze identiteit is hierdoor versmald geraakt 

•  Onze gemeente heeft een kern met sterke 
samenhang, trouw aan het Woord en elkaar 

•  De breedte is alleen vast te houden door 
sterke binding én flexibiliteit 
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Omvang wijkgemeenten 
     Wijk 1  Wijk 2 
Belijdende leden   493   412 
Doopleden    458   457 
Overigen    118     56 
 
Totaal                      1059   925 
 
Pastorale eenheden:  403   380 
 
Leeftijdsopbouw 
    < 19 jaar    234   231 
20 – 65 jaar    577   511 
    > 65 jaar    248   183 
 
Gemeenteavond 2de locatie 
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Ontwikkeling kerkbezoek 



  
  

Visie 2a: onze opdracht  

•  Goddelijke opdracht met het Woord dicht bij de 
mensen de gemeente bouwen 

•  Kerkorde: gemeente = wijkgemeente, een 
‘huisgezin van God’ 

•  Wijkgebonden kerken heeft voordelen 
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Visie 2b: onze opdracht  

•  Groeien door te delen 

•  Grotere onderlinge  
betrokkenheid en gemeenteopbouw door 
eenheid kerkgang, prediking en pastoraat 

•  In een gemeente kent men en  
wordt men gekend, spreken we  
met elkaar en zien we  
naar elkaar om 

•  Samen omzien naar (we hebben  
een Woord voor) de wereld  
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Visie 3a: kansen tot versterking 

•  Door 2 verschillende  
wijken wordt de breedte  
beter bediend 

•  Door de schaalverkleining wordt in de wijken 
de onderlinge betrokkenheid versterkt 

•  De uitbreiding van het dorp biedt een kans die 
zich de komende 25 jaar waarschijnlijk niet 
opnieuw voordoet 
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Visie 3b: kansen tot versterking 

•  We hebben een kavel van  
3400 m2 in het Groenewoud 

•  Een nieuw gebouw geeft lucht  
aan het ruimtegebrek in Eben-Haëzer  

•  Idem biedt het mogelijkheden voor meer eigen 
invulling van de erediensten 

•  Forse verbouwing van liturgisch centrum oude 
kerk niet nodig 

•  Evenmin bouw/inrichting ontmoetingsruimte 
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Visie 3a: gemeenteopbouw 

•  Versterking gemeenteopbouw is het doel,  
•  niet om ‘nieuwe knusheid’ te creëren,  
•  Wel: een sterke gemeente in Woord en Daad 

present in de wereld 

•  De omvang van de huidige 2 wijken in 
beginsel voldoende robuust om zelfstandig te 
bestaan 

•  In gezamenlijk  
verenigingsleven en  
jeugdwerk versterken  
we elkaar 
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Visie 3b: gemeenteopbouw 
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Visie 3c: gemeenteopbouw 

•  Groei in omvang niet het doel  
van de ontwikkeling, maar is  
wel mogelijk door grensverkeer  
uit andere kerkelijke verbanden 

•  Versterking van maatschappelijke 
dienstbaarheid in de nieuwe wijken maakt de 
kerk meer zichtbaar en relevant voor de 
samenhang van de wijk.  
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•    

Visie 3d: gemeenteopbouw 
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Splitsing = scheuring? 

•  Gemeente wordt ‘gestekt’ 
en ‘groeit’ verder op twee 
plaatsen in het dorp 

•  Beide wijken zijn deel van 
de hartelijke eenheid van 
de gehele gemeente 

•  Beide wijken houden 
huidige omvang en koers 



  
  

Visie 4a: conclusie AK 

•  Gemeenteopbouw is het beste mogelijk op 
wijkniveau door zelfstandige ontwikkeling van 
de wijken 

•  De uitbreiding van de wijken aan de Oostkant 
biedt ‘natuurlijke’ kansen voor 2de locatie voor 
onze hervormde gemeente 

•  Dit plan kan alleen met brede steun van de 
hele gemeente 

•  “Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs 
zwoegen zijn bouwlieden eraan.” 
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Visie 4b: conclusie AK 

•  Het plan dat 2 jaar geleden is geparkeerd 
geeft een goede analyse van mogelijkheden 

•  Het doel vergt aanpassing in de richting die nu 
is geschetst 

•  Beide wijkkerkenraden delen de visie en de 
onderlinge verhoudingen zijn goed 

•  Het project ontwikkeling 2de locatie kan 
opnieuw worden opgepakt 

•  Gefaseerde projectmatige aanpak gewenst 
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Visie 5a: projectmatige aanpak 

•  Initiatieffase → Heldere projectopdracht 
----------------------------------------------------------- 
•  Definitiefase → Projectplan: 

•  Haalbaarheid toetsen 
•  Effecten op gemeente en draagvlak voor het plan 
•  Financiering/effecten voor de gemeentebegroting  
•  Progr. van eisen, Projectleider, organisatie, etc. 

----------------------------------------------------------- 
•  Ontwerpfase → Ontwerp (rapport, VO, DO) 
----------------------------------------------------------- 
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Visie 5b: projectmatige aanpak 

•  Voorbereidingsfase → Uitvoeringsplan 
----------------------------------------------------------- 
•  Uitvoeringsfase → Projectoverdracht  
----------------------------------------------------------- 
•  Nazorgfase → financiële verantwoording en 

projectevaluatie 
----------------------------------------------------------- 
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Visie 6a: tijdpad 

•  Initiatieffase tot eind 2015: Besluit AK en 
opdracht aan projectgroep 

•  Definitiefase → Projectplan klaar zomer 2016 
presenteren aan colleges en gemeente 

•  GO-NO-GO besluit AK september 2016 

•  Ontwerpfase → Ontwerp idem presenteren 
aan colleges en gemeente 
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Visie 6b: tijdpad 

•  GO-NO-GO besluit AK januari 2017 

•  Voorbereidingsfase → Uitvoeringsplan 
Voorjaar 2017 

•  Uitvoeringsfase start medio/najaar 2017 

•  Projectoverdracht in 2018 

•  Nazorgfase 2018 - 2019 
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Gemeenteavond over 2de locatie 
Hervormde gemeente Woudenberg 
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Pauze 
 

 



  
  

Gemeenteavond over 2de locatie 
Hervormde gemeente Woudenberg 
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Tijd voor vragen 
en gesprek 

 
 



  
  

Sluiting - zingen 
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 OTH 308 / Gezang 320  vers 1 
 Zingt een nieuw lied voor God de Here  
 en weest van harte zeer verblijd.  
 God wil alhier met ons verkeren,  
 hier wordt een huis voor Hem bereid.  
 Hij heeft de hand  
 en het verstand  
 gezegend voor het werk,  
 de bouw van Christus' kerk.  



  
  

Sluiting - zingen 
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 OTH 308 / Gezang 320  vers 3 
 God wil aan ons telkens weer tonen  
 dat Hij genadig is en trouw.  
 Dat Hij met ons samen wil wonen,  
 geeft ons de moed voor dit gebouw.  
 Maar niet met steen  
 en hout alleen  
 is 't grote werk gedaan.  
 't Zal om onszelve gaan.  
 



  
  

Sluiting - zingen 
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 OTH 308 / Gezang 320  vers 4 
 De Heil'ge Geest geeft taal en teken.  
 Christus deelt al zijn gaven uit.  
 De Vader zelf wil tot ons spreken  
 en elk verstaat wat het beduidt.  
 Wees ons nabij  
 en maak ons vrij  
 in dit uw heiligdom.  
 Kom, Here Jezus, kom!  



  
  

Sluiting 
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 Dankgebed 
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Bedankt voor uw 
aanwezigheid, 
  
Wel Thuis 


