
Persbericht 

Hervormd Woudenberg wil een 2de kerkelijk centrum 

De Hervormde Gemeente Woudenberg ontwikkelt een plan om een nieuwe kerk annex diaconaal-

maatschappelijk buurtcentrum te bouwen. De locatie die men op het oog heeft ligt in het Groene 

Woud aan de Lindelaan, achter de Wartburgschool. Onlangs heeft de Algemene Kerkenraad 

hiertoe besloten. 

De hervormde gemeente binnen de PKN (richting van de Gereformeerde Bond) heeft circa 2000 leden 

verdeeld over twee wijken. Beide wijkgemeenten maken gebruik van de Hervormde Dorpskerk, waar ‘s 

zondags door iedere wijk twee diensten worden belegd. Daarnaast organiseert de Hervormde Gemeente 

tal van pastorale, diaconale en missionaire en andere activiteiten voor jong en oud. Al langer bestaat de 

wens om te komen tot een tweede kerkelijk 

centrum. De Algemene Kerkenraad heeft de 

afgelopen periode bezien of realisatie van een 

tweede kerkelijk buurtcentrum kansen biedt voor 

de ontwikkeling van de gemeente en voor 

Woudenberg.  

Nieuwe ontwikkelingen en kansen 

De ontwikkelingen in de Hervormde Gemeente en 

in Woudenberg hebben niet stil gestaan. Er is 

inmiddels een nieuwe woonwijk gerealiseerd van 

450 woningen in het Groene Woud en de plannen 

voor verdere uitbreiding van het dorp met nog 

eens bijna 1000 woningen in de komende jaren 

nemen ook vaste vorm aan. De Hervormde Gemeente wil daar als kerk ook graag aanwezig zijn. Een 

tweede kerkelijk centrum biedt in de visie van de Algemene Kerkenraad (AK) goede kansen om ‘kerk in de 

buurt’ te zijn. In het centrum en in het oosten van het dorp ruimte beschikbaar te hebben voor de buurt, 

om geborgenheid te bieden voor degenen die daaraan behoefte hebben, elkaar te kennen en zelf ook 

door anderen gekend te worden. Dit plan biedt bovendien betere kansen voor verdieping en verbreding 

van de kerkelijke gemeente zelf. In deze visie staat het begrip ‘RUIMTE’ voor het Woord van God centraal. 

Naar binnen en naar buiten, in twee wijkgemeenten van één Hervormde Gemeente dienstbaar aan zowel 

de eigen gemeente als aan de buurt en verdere omgeving. 

Gebouwontwerp en diaconaal en sociaal-maatschappelijk programma 

De Algemene Kerkenraad heeft eind 2015 een projectgroep opdracht gegeven om te  onderzoeken of de 

omstandigheden en mogelijkheden voor een tweede kerkelijk centrum verantwoord en haalbaar zijn. 

Deze projectgroep is tot een positief oordeel gekomen. Er ligt nu een concreet voorstel voor nieuwbouw 

op een kavel aan de Lindelaan en een plan voor een actief programma van diaconale en sociaal-

maatschappelijke activiteiten voor de Hervormde Gemeente als geheel. Deze plannen zijn onlangs aan de 

gemeenteleden gepresenteerd die in meerderheid daar positief tegenover staat. De Algemene 

Kerkenraad heeft begin december hierover een positief besluit genomen. Het voornemen is om tot 

realisatie over te gaan zodra de financiële situatie toereikend is. Daarvoor zijn concrete doelen 

bepaald. 

In het nieuwe kerkelijk centrum is een moderne kerkzaal voorzien, een ruim opgezette multifunctionele 

ontmoetingshal, een huiskamer en diverse vergader- en spreekkamers, mede gericht op sociaal-

maatschappelijke activiteiten. De vormgeving van het gebouw is open en passend in de nieuwe wijk. 

De Hervormde Gemeente is op dit moment nog in gesprek met het gemeentebestuur over de exacte 

ruimtelijke inpassing van het gebouw. Het gebouwontwerp past in het bestemmingsplan, maar de directe 



omgeving van de kavel is nog onderwerp van studie van het gemeentebestuur in verband met de 

afronding van het Groene Woud. De realisatie van onder andere parkeergelegenheid en wegen willen 

betrokken partijen graag optimaal inrichten.  

De voorgenomen locatie in het Groene Woud 

 

 

Impressie van het nieuwe kerkelijk centrum in het Groene Woud 

 

Meer informatie over het plan en de voorgeschiedenis kunt u ook vinden op onze website: 

http://www.hervormdwoudenberg.nl/ of contact opnemen met  

N. Mantel, Voorzitter Algemene Kerkenraad (06 53786691) of 

W. van Grootheest, Voorzitter Stuurgroep (06 4642 4065 of w.vangrootheest@hervormdwoudenberg.nl) 
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