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Hervormde Gemeente 
Woudenberg 
Algemene Kerkenraad 
 
 

Voortgangsbericht nr. 2 
 

 

 

Woudenberg,  13 oktober 2015   

 

Inleiding     

In ons 1
ste

 Voortgangsbericht van 14 juni hebben wij u geïnformeerd 

over het onderzoek van onze kerkrentmeesters naar de mogelijkheden 

om een 2
e
 locatie te realiseren. Daarbij zijn als mogelijke opties 

genoemd nieuwbouw in het Groene Woud en aanschaf/verbouwing 

van de oude bibliotheek. Voor beide opties is geconcludeerd dat de 

structurele lasten op jaarbasis globaal € 75.000 bedragen. De eerste 

voorlopige conclusie daaruit die de AK heeft getrokken op basis van 

het advies van de kerkrentmeesters is dat de financiering een 2
de

 

locatie in beginsel en onder voorwaarden mogelijk is. 

 

Visie op een 2
de

 locatie 

De AK heeft vervolgens uitgesproken dat een beleidsmatige visie op 

een 2
de

 locatie essentieel is om te beslissen over het vervolg. Deze 

beleidsmatige visie is de afgelopen zomer uitgewerkt, besproken en 

vastgesteld door de algemene kerkenraad. Deze visie is als bijlage bij 

dit voortgangsbericht gevoegd. De geformuleerde visie leidt tot de 

conclusie dat een 2
de

 locatie in het oosten van het dorp goed is voor de 

opbouw en versterking van onze Hervormde Gemeente in volle 

breedte maar ook voor de wijk zelf en de mensen die er wonen. 

Daarbij wordt ook gedacht aan het sociaal-maatschappelijk dienstbaar 

zijn aan mensen in de wijk.                            

 

Er komen kansen op onze weg die we niet zo maar kunnen en ook niet 

mogen laten liggen. We beseffen terdege dat een 2
de

 locatie een 

geloofszaak is. De hoofdvraag is daarom voor de AK niet primair of 

een 2
de

 locatie haalbaar is, maar of die bijdraagt aan de eer van God en 

de uitbreiding van Zijn Koninkrijk hier in Woudenberg. 
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Vervolgtraject en betrokkenheid 

De visienotitie en het beoogde vervolgtraject zullen door de 

kerkenraad worden toegelicht tijdens een gemeenteavond op D.V. 

donderdag 19 november. Voor het slagen van dit project is het 

draagvlak in de gemeente van doorslaggevend belang. De AK wil 

daarom graag over zijn visie op de 2
de

 locatie  met u in gesprek. Uw 

mening zal worden meegenomen naar een brede 

ambtsdragersvergadering over hetzelfde onderwerp op 26 november. 

Op basis van de uitkomsten van de gemeenteavond en de 

ambtsdragersvergadering en wijkkerkenraden wil de algemene 

kerkenraad op D.V. 10 december een besluit nemen of het traject 

richting de realisatie van een 2
e
 locatie zal worden voortgezet. Wordt 

daartoe besloten, dan zal sprake zijn van een gefaseerde opzet, 

startend met een initiatieffase, waarin een in te stellen projectteam een 

projectplan zal ontwikkelen. In dit projectplan wordt ook onderzoek 

gedaan naar de haalbaarheid, waarbij de financiële haalbaarheid meer 

in detail onderzocht wordt en ook de effecten van de 2
de

 locatie op de 

bestaande gemeente zullen worden beoordeeld. 

Het is ons voornemen u als gemeente maximaal te betrekken bij het 

project via voortgangsberichten en voorlichtingsbijeenkomsten en zo 

ook informatieachterstand bij u te voorkomen. 

 

Graag willen wij ook uw mening weten over onze voornemens. 

Daarom nodigen wij u uit kennis te nemen van bijgaande 

visienotitie en de gemeenteavond op D.V. 19 november bij te 

wonen. Zoals u begrijpt stellen wij uw aanwezigheid zeer op prijs. 

Mocht u na lezing van de visienotitie al vragen en opmerkingen 

hebben, laat het ons dan weten. Dan kunnen we die meenemen in 

onze presentatie op 19 november. Vragen en opmerkingen kunt u 

sturen naar w.vanduijvenbooden@hervormdwoudenberg.nl.  
 

Met vriendelijke groet, 

De algemene kerkenraad 
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Visie op de gemeente  26 augustus 2015 

 

 

 

Wie zijn we en waar we staan we 

Wij zijn een Hervormde gemeente binnen de PKN 

die zich rekent tot de richting van de Gereformeerde Bond (GB). De 

circa 2000 leden, verdeeld over 2 wijken, vertegenwoordigen de GB 

in zijn volle breedte. Beide wijkgemeenten maken gebruik van de 

dorpskerk, waar ‘s zondags door iedere wijk 2 diensten worden 

belegd. Tot enkele tientallen jaren terug hadden de wijken nagenoeg 

een gelijk profiel. Geleidelijk is de wenselijkheid van verbreding van 

het profiel toegenomen, 

versterkt door de uitloop 

van leden naar andere 

kerken. In 2004 heeft de 

Algemene Kerkenraad 

(AK) besloten om meer 

rekening te houden met 

deze ontwikkelingen en te 

komen tot een modalitaire 

nuancering. Wijk I heeft 

zich vervolgens 

ontwikkeld tot een  

klassieke GB gemeente, terwijl in wijk II een versnelde ontwikkeling 

ingezet is naar een GB gemeente met een meer eigentijdse 

vormgeving. De wijken hebben geografische grenzen, maar het is 

mogelijk zich aan te sluiten bij de wijkgemeente van eigen keuze. We 

zijn door de jaren een door God gezegend ondanks tegenslagen die er 

ook zijn geweest. We mogen vaststellen dat we met elkaar een actieve 

en betrokken gemeente zijn met een sterke onderlinge verbondenheid 

die de verschillen overspant. De ‘grote kerk’ heeft op de kerkelijke 

kaart van Woudenberg terecht die aanduiding en positie altijd gehad 

en behouden. 
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Visie op de toekomst van de gemeente 
De AK ziet de volgende doelen voor de toekomst van onze 

Hervormde gemeente:  

 De kerk heeft de Goddelijke 

opdracht met Zijn Woord 

naar de mensen te komen. 

“Dicht bij mensen met het 

Woord de gemeente 

bouwen.”  

 Waar de kerkorde spreekt 

over de gemeente wordt altijd de wijkgemeente bedoeld. Het is 

in het belang van een gezonde gemeente dat wij ons ook in die 

richting ontwikkelen.  

 Als gemeente samen “huisgezin Gods” zijn, waarbij de leden 

van de gemeente elkaar kennen en tot hand en voet kunnen zijn. 

Dat vraagt om een kleinschaliger opzet met benadrukking van 

het wijkgebonden kerken. Dit bevordert ook de eenheid van 

prediking en pastorale zorg. De gemeente wordt beter gevormd 

en opgebouwd en heeft meer zorg en oog voor elkaar. Een groot 

deel van de gemeente kerkt tijd- en niet wijkgebonden. Dit 

belemmert, mede door de grootschaligheid van de gemeente, het 

als “een huisgezin Gods” samen gemeente zijn met onderlinge 

betrokkenheid. Te vaak worden nieuwe leden niet herkend en 

afwezigheid van trouwe leden niet of te laat gesignaleerd. 

 Samen één Hervormd-Gereformeerd Woudenberg zijn, bediend 

door 2 wijkgemeenten die, in onderlinge verbondenheid en met 

wederzijds respect, ieder  hun eigen identiteit gestalte geven ten 

dienste van de volle breedte van de gemeente, met ieder zijn 

eigen aanpak.  

 De dorpskerk ligt in de oude dorpskern, op steeds grotere afstand 

van de forse uitbreiding van het dorp in oostelijke richting. Als 

gevestigde Hervormde gemeente, die als ‘grote kerk’ een 

leidende positie heeft in Woudenberg, zien wij daarom onze 

opdracht ook daar, in de recente en aankomende 

nieuwbouwwijken, aanwezig te zijn.  
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 Er liggen voor ons specifieke kansen om als Hervormde 

gemeente in de nieuwe wijk een nieuwe wijngaard te planten en 

Gods Koninkrijk ook daar zichtbaar te maken. Wij hebben een 

ruim perceel grond in eigendom, gelegen achter de 

Wartburgschool, waarop we mogen bouwen. 

 Mede gekoppeld aan de verdere ontwikkeling van de wijken is  

er ook een toenemende behoefte aan de beschikbaarheid van 

“eigen” zaalruimte. 

 Het kerkgebouw mag geen belemmering zijn voor de wijze 

waarop een wijkgemeente zijn kerk zijn en vieringen inricht, op 

eigentijdse of traditionele wijze. 

 De huidige inrichting van de dorpskerk is niet goed geschikt 

voor de wensen van een gemeente met een meer eigentijdse 

opzet. De mogelijkheden voor onderlinge ontmoeting voor en na 

de kerkdienst zijn niet optimaal. 

 Een bijkomend argument is dat Eben-Haëzer uit zijn jas is 

gegroeid en naar verwachting zullen de ruimteproblemen naar de 

toekomst alleen maar toenemen, omdat er geen goede 

mogelijkheden zijn voor uitbreiding. Deze nood wordt steeds 

dringender. 
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Een 2
e
 locatie 

Deze visie en analyse leidt onmiskenbaar tot de positieve conclusie: 

realisatie van een 2
e
 locatie (kerkgebouw en nevenruimten) in het 

oosten van het dorp is goed voor de opbouw en versterking van onze 

Hervormde gemeente hier in Woudenberg en nog meer voor de wijk 

zelf en de mensen die daar wonen. Denk hierbij aan het sociaal-

maatschappelijk dienstbaar zijn in de wijk. Wij zijn als kerk dicht bij 

de mensen zowel in het westen als in het oosten van het dorp, met 

eenheid van prediking en pastoraat in de beide wijkgemeentes met 

voldoende oog voor elkaar en ruimte voor verdere ontplooiing.  

 

Diverse malen in het verleden, de eerste keer in de jaren ‘70 is 

gesproken over de wens en mogelijkheid om te komen tot een 2
e
 

kerkgebouw. De laatste poging daartoe was in de periode 2010-2012. 

Beide wijkkerkenraden waren voor een 2
e
 locatie, maar pogingen 

daartoe slaagden niet door verschil van inzicht in de wijze van aanpak 

en hoe het gemeenteleven bij realisatie van een 2
e
 kerkgebouw 

gestalte zou moeten krijgen. Afgesproken werd na 2 jaar tot een 

heroverweging te komen. Inmiddels is die termijn verstreken en is de 

situatie drastisch veranderd, waardoor nieuwe kansen ontstaan. In het 

oosten van het dorp wordt een nieuwbouwproject van circa 900 

woningen gerealiseerd.  

 

De AK en de wijkkerkenraden weten zich aangesproken door de 

opdracht om met Woord en Daad  uit te gaan tot de mensen. We 

beseffen dat het voluit een geloofszaak is om zo’n grote stap te zetten. 

“Als de Heere het Huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwlieden 

eraan.”  
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Dit alles overwegende is de AK samen met de wijkkerkenraden tot 

het besluit gekomen om het project ‘ontwikkeling van een 2
de

 

locatie’ weer op te pakken. 

 

Haalbaarheid, risico’s en tijdpad 

 Zoals door het CvK aangegeven kan, gelet op afspraken met de 

burgerlijke gemeente, nieuwbouw in het oosten van het dorp niet 

eerder dan in 2017 worden opgestart. Dat geeft enige 

voorbereidingstijd.  

 Realisatie van nieuwbouw zal, hoe dan ook, leiden tot een 

structurele verhoging van de uitgaven, die gedekt zullen moeten 

worden door extra inkomsten en terugbrengen van de huidige 

kosten. Voor dit alles is voldoende draagvlak in de gemeente een 

absolute voorwaarde.  Maximale aandacht voor communicatie 

met de gemeente over nut en noodzaak is dan ook essentieel. 

 Het komende jaar 2016 moet het draagvlak in de gemeente voor 

dit project worden opgebouwd en getoetst. Bij alle betrokken 

geledingen dient voldoende vertrouwen in de haalbaarheid 

aanwezig te zijn en het vermogen en de bereidheid van de 

gemeente als geheel om de lasten blijvend op te brengen.  

 Om de risico’s en kosten te beperken zal maximaal moeten 

worden ingezet op multifunctionaliteit en medegebruik/huur 

door anderen om daardoor als kerkenraad ook in de toekomst 

flexibel te kunnen zijn in het beleid al naar gelang de 

omstandigheden. 

 Om de kosten zoveel mogelijk te drukken zal een sober ontwerp 

van gebouw en inrichting noodzakelijk zijn. Eenzelfde 

benadering geldt voor onderhoud en beheer. 

 

De Algemene Kerkenraad en de beide wijkkerkenraden hopen met 

deze visie u goed geïnformeerd te hebben en willen de komende tijd 

hierover graag met de gemeente in gesprek te gaan. Alleen samen 

zoekend naar de weg en biddend om geloof en kracht zal dit project 

slagen en kunnen bijdragen aan de opbouw van Gods Koninkrijk in 

ons dorp.  

 


