
Diakenen bereid om financieel bij te dragen. Uitgangspunt is dat het 
gebouw in eigendom en beheer is van het College van 
Kerkrentmeesters. De projectgroep acht de opgestelde 
exploitatiebegroting binnen het totaal van de begroting van onze 
gemeente realistisch en haalbaar bij een stijging van 10% van de 
opbrengsten uit de vrijwillige bijdrage en een jaarlijkse ledengroei van 
3% over een periode 5 jaar. Deze groei mag in het geloof en gebed 
verwacht worden bij de realisatie van de open en krachtige visie, de 
profielverbreding van onze gemeente en de dorpsuitbreiding met 900 
woningen.  
 

De algemene kerkenraad wordt voorgesteld bij een positief besluiten 
over dit rapport, conform de kerkorde, de gemeente te horen, in het 
bijzonder over het voorkeurscenario en aanvullende opties en in 
hoeverre men bereid en in staat is het plan financieel te dragen.  
 
 
 
 
 
 
 

Lied 6:3 uit de bundel Weerklank 
Geloofd zijt Gij, God onze Heer 
 

Wat Gij, o goede God en Heer, 
ons wilde toevertrouwen, 
dat is van U  –  Gij krijgt het weer 
om U een huis te bouwen. 
Die onze harten peilt en proeft, 
wij zijn oprecht genegen 
te geven wat uw dienst behoeft; 
wij geven van uw zegen. 

Hervormde Gemeente Woudenberg 

Algemene Kerkenraad 
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RUIMTE… 
Voor het Woord van God, het Evangelie van onze Heere Jezus 

 Naar binnen en naar buiten  

 In twee wijkgemeenten van één hervormde gemeente 
 
Een 2e kerkelijk centrum biedt kansen voor verdieping en verbreding van de 
gemeente: Kerkzijn+. Om kerk in de buurt te zijn; in het centrum en in het 
oosten van het dorp ruimte te hebben voor de omgeving en geborgenheid te 
bieden, elkaar te kennen en zelf gekend te worden. Dat geeft een +.  
 
We hebben kansen 

- Er is een doorgaande uitbreiding van woningbouw in het oosten van 
het dorp 

- Een sterke gemeente met 2 robuuste wijken 
- Goede interne verhoudingen  
- De brede hervormd-gereformeerde koers is voluit geaccepteerd 

 
We zoeken ruimte voor ontwikkeling en groei, vanuit onze Bijbelse opdracht 

- verbreiding van het Woord van God; versterking van Zijn gemeente 
- uitwerking in Woord en Daad – Zondag en doordeweeks 
- verbinding met alle mensen om ons heen: Gemeenschap in de breedte 
- elkaar kennen en gekend worden 

 
Dit is de visie van de kerkenraden op de weg die we als gemeente samen 
kunnen gaan. 
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Voorlopig besluit over een 2e locatie 
Tijdens zijn vergadering op 30 juni 2016 heeft de algemene kerkenraad 
het eindrapport van de projectgroep 2e locatie besproken. De 
kerkenraad heeft de aanbevelingen en conclusies van de projectgroep 
overgenomen en het voorlopig besluit genomen door te gaan met de 
planontwikkeling voor bouw van een 2e kerkelijk- annex diaconaal 
maatschappelijk centrum in het oosten van het dorp. Alvorens de 
algemene kerkenraad hierover een definitief besluit neemt zal eerst, 
zoals de kerkorde voorschrijft, de gemeente hierover worden gehoord. 
Dit willen wij 14 september doen in een bijeenkomst in de Dorpskerk. 
Alle belijdende leden van de gemeente ontvangen hiervoor een 
uitnodiging. Tijdens deze avond zal het voorlopig besluit nader worden 
toegelicht en de aanwezigen ook worden bevraagd. Meer informatie 
over deze gemeenteavond kunt u begin september verwachten.  
Hieronder vindt u een samenvatting van het eindrapport, waarin de 
conclusie en aanbevelingen zijn verwoord. Het rapport zal binnenkort 
op de website van onze gemeente worden gepubliceerd. Heeft u 
vragen of wilt u anderszins reageren dan kunt u die sturen naar de 
secretaris van de projectgroep ouderling W. van Duijvenbooden 
w.vanduijvenbooden@hervormdwoudenberg.nl  

 
Samenvatting rapport van de projectgroep 
In opdracht van de algemene kerkenraad is een onderzoek gedaan en 
een plan opgesteld voor het realiseren van een 2e kerkelijk centrum 
dat kan rekenen op voldoende draagvlak in de gemeente en financieel 
ook houdbaar is. De projectgroep is klaar met het onderzoek en heeft 
gerapporteerd dat dit plan naar zijn overtuiging inderdaad mogelijk is. 
Achtergrond van de vraagstelling van de algemene kerkenraad is de 
door hem ontwikkelde en vastgestelde beleidsnotitie “Visie op de 
gemeente” en de constatering dat deze visie het best kan worden 
gerealiseerd door de bouw van een 2e kerkelijk centrum. Kern van 
deze visie is dat een 2e kerkelijk centrum kansen biedt voor verdieping  

en verbreding van de gemeente: om kerk in de buurt te zijn; in het 
centrum en in het oosten van het dorp ruimte te hebben voor de 
omgeving en geborgenheid te bieden, elkaar te kennen en zelf gekend 
te worden. 
 

Tijdens het onderzoek is de gemeente regelmatig via 
voortgangsberichten en gemeente- en inloopavonden geïnformeerd 
en hierover ook bevraagd. Daaruit blijkt dat de visie van de algemene 
kerkenraad breed wordt gedragen. Wel blijkt bij een deel van de 
gemeente zorg te bestaan voor een verder uiteengroeien van de 
wijkgemeenten en over de financiële haalbaarheid en vreest men te 
moeten kiezen tussen de 2 wijkgemeenten. Geprobeerd is om bij de 
uitwerking van het voorstel aan deze zorgen tegemoet te komen.  Er 
zijn daarom 2 scenario’s voor het gebruik van de 2e kerkelijk centrum 
ontwikkeld. In het 1e scenario wordt de kerkzaal alleen gebruikt door 
wijk II, wat het beste aansluit bij de visie van de algemene kerkenraad. 
In het 2e scenario wordt tegemoet gekomen aan de zorgen over de 
eenheid van de gemeente door een roulerend gebruik van de kerkzaal 
tijdens de middag-/avonddiensten.  
 

Dit 2e scenario ziet de projectgroep met het oog op de eenheid van de 
gemeente als voorkeurscenario, met de aanbeveling om na een jaar te 
evalueren. Aanvullend noemt de projectgroep de mogelijkheid enkele 
ruilbeurten af te spreken en diensten op 2e feestdagen, bid- en 
dankdagen met een gezamenlijke liturgie te beleggen. Deze opties 
behoeven overigens wel de goedkeuring van de wijkkerkenraden. De 
projectgroep stelt voor ook dit na een jaar te evalueren. 
Mede gebaseerd op ervaringen elders is een Programma van Eisen 
opgesteld en zijn op basis daarvan kostenberekeningen gemaakt. 
Uitgangspunt daarbij is de realisatie van een 2e kerkelijk centrum 
bestaande uit een diaconaal-maatschappelijk centrum met kerkzaal en 
nevenruimtes. Op basis daarvan is een berekening gemaakt van de 
stichtings- en de jaarlijkse exploitatiekosten. Gelet op de diaconaal-
maatschappelijke functie die beoogd wordt, is het College van  
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