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Delen is een voorrecht 
En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, 
opdat zij een zijn, zoals Wij Een zijn, Ik in hen, en U in Mij, 
opdat zij volmaakt een zijn en opdat de wereld erkent dat U mij 
gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt 
liefgehad. - Johannes 17:22 en 23. 
 
In zijn gebed in Johannes 17 bidt Jezus de Vader, dat de 
eenheid in Jezus Christus ontstaat onder hen die de woorden 
van de discipelen horen. Dat zijn dus de christenen van alle 
tijden. Ook wij, christenen in Woudenberg, mogen Gods 
grootheid delen zodat de mensen om ons heen Gods liefde mogen zien. En wij hebben het voorrecht 
nog meer te delen: aandacht voor de ander, elkaar steunen, tijd samen besteden, blij zijn voor elkaar, 
moeite doen voor de ander, vertrouwen hebben in de ander en financieel bij te dragen. Maak gebruik 
van dit voorrecht!  
 

Inleiding 
In de vergadering van 7 december 2017 heeft de Algemene Kerkenraad (AK) besloten tot het 
realiseren van een 2e kerkelijk centrum, onder een aantal voorwaarden:  
 

1. De vrijwillige bijdrage (VB) moet initieel stijgen met 5% 
in twee jaar. Dankzij grote betrokkenheid vanuit de 
gemeente is deze doelstelling al bij de VB van 2018 
gerealiseerd. We zijn dankbaar hiervoor. Daarnaast 
vertrouwen wij erop dat de jaarlijkse indexatie van 
1,5% gerealiseerd zal worden.  

2. Dat het eigen vermogen met € 750.000 toeneemt, 
waarvan € 250.000 door onroerend goed mutaties en 
€ 500.000 door fondsenwerving. Indien 90% van deze 
doelstelling is gerealiseerd wordt besloten tot bouw 
over te gaan. 
 

Voor het vervolgtraject is een nieuwe projectorganisatie 
vastgesteld. Het heeft even geduurd voordat dit 
voortgangsbericht is verschenen omdat het helaas veel tijd 
heeft gekost om de nieuwe stuurgroep en de nieuwe 
werkgroepen te bemensen. Voor deze vervolgfase is een 
nieuw projectplan geschreven dat de AK op 12 april 2018 heeft 
goedgekeurd. In dit voortgangsbericht stellen we de 
werkgroepen aan u voor en informeren wij u over de 
voortgang.  
 

Meer informatie 
Op hervormdwoudenberg.nl 
is alle eerder gepubliceerde 
informatie te vinden. Wilt u 
meer informatie of heeft u 
vragen, neem dan contact op 
met de secretaris van de 
Projectgroep Marinus van 
Krimpen via 
tweede.kerkelijk.centrum@ 
hervormdwoudenberg.nl of 
met de projectleider Leen 
Amersfoort telefoonnummer   
06-55720003. 
 
Heeft u een tip, dan horen wij 
het graag! 
 

RUIMTE voor het Woord van God. Naar binnen en naar buiten. Een tweede kerkelijk centrum 
biedt kansen voor verdieping en verbreding van de gemeente. Kerkzijn+. We hebben een Woord, 
ook voor de wereld om ons heen.  
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Projectteam 2de kerkelijk centrum 

Financien Fondsenwerving Beheer Definitief 
Ontwerp Bouw 

DSW 
(Diaconaal Sociaal Werk)  

Communicatie 

Stuurgroep:  
Wijk 1 | Wijk 2 | AK | College van 
kerkrentmeesters | College van 

diakenen 

 

Bestuurlijke organisatie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De werkgroepen stellen zich voor: 
 

 

Bouw 
Nico Mantel (vz), Martien van de Lagemaat, Peter 
Dorst, Henk van de Vliert, Bram de Muijnck en Teus 
van Elst 
 
De werkgroep bouw zorgt voor de realisatie 
van de bouw van het 2e Kerkelijk Centrum, 
conform het vast te stellen definitieve ontwerp.  
De werkgroep stelt aparte werkgroepen in voor 
onder andere het grondwerk, installaties, 
bouwschil en de inrichting met meubilair en 
specifieke installaties, zoals de aanschaf van 
een orgel, vleugel en de audiovisuele 
installatie. 
 

Definitief Ontwerp 
Johan Verduijn (vz), Peter Dorst, Willem van 
Grootheest, Bram de Muijnck en Martien van de 
Lagemaat 
 
Vanuit het voorlopig ontwerp zal deze werkgroep, 
binnen de gestelde kaders, zorgdragen voor een 
definitief ontwerp, welke in de volgende fase 
wordt overgedragen aan de Werkgroep Bouw. 
De ontwikkeling van een definitief ontwerp zal 
plaatsvinden met nauwe betrokkenheid van 
geïnteresseerde gemeenteleden. Tevens zal er 
nauwkeurig gekeken worden naar de akoestiek. 
 

Beheer 
Wouter van Essen (vz) en Koos van der Wind en verder samen te stellen.  
 
De werkgroep Beheer heeft als taak de werkwijze en invulling van het dagelijks beheer van het 2e 
Kerkelijk Centrum op te zetten. Daarnaast zullen de dwarsverbindingen met de Kerk en Eben-Haezer 
goed in kaart worden gebracht. 
 

Werkgroep Financiën 
Barend de Man (vz), Marthijn Verboom en Nico Wijntjes 
 
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de financiële kaders en de projectadministratie. Een 
deugdelijke opzet en toezicht moet georganiseerd passend bij de inkoop- en aanbestedingsregels van 
het CVK. 
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Fasering realisatie 2e Kerkelijk Centrum 
Het project is opgedeeld in vier fases, waarvan wij ons nu in de 1e bevinden:  
 

• Fase I:   Realisatie benodigde Financiering en definitief Ontwerp  
• Fase II:  Voorbereidingen van de bouw  
• Fase III:  Start bouw  
• Fase IV:  Oplevering en Ingebruikname  

 

Voortgang werkgroepen 
Wij bevinden ons nu in fase 1 waar de nadruk ligt op het realisatie van de benodigde financiering en 
het definitieve ontwerp.  

Uit de werkgroepen: Definitief Ontwerp / Ontwerp & bouw 
De input van gemeenteleden n.a.v. het voorlopig ontwerp worden samen met de architect verwerkt tot 
een definitief ontwerp. Dit ontwerp zal medio september gereed zijn. Daarna worden inloopmomenten 
georganiseerd om het ontwerp aan de gemeente te presenteren en hierover door te praten. In het 
najaar zal het definitieve ontwerp aan de gemeente worden gepresenteerd tijdens een 
gemeenteavond.  

Fondsenwerving 
Leen Amersfoort (vz) 
Totaal te realiseren € 500.000. De werkgroep Fondsenwerving bestaat uit drie subgroepen. 
 
Externe Fondsen:  
Jos van der Lee (vz) en Meindert Wijnberg  
Externe Fondsen heeft als doel om financiële middelen te werven bij diverse fondsen die in de vorige 
fase zijn geselecteerd.  
 
Giften en Leningen:  
Willem van Grootheest (vz), Roelof Koops, Teus van der Wind, Ad Louter en Leslie Pots  
Giften en Leningen heeft als doel om financiële middelen te werven uit giften en leningen van 
gemeenteleden.  
 
Activiteitencommissie:  
Henk (vz) en Rosalien Vermeulen (vz), Bram de Ronde, Cor de Snoo, Wouter en Alyanne Hol en Hans Dorst 
De activiteitencommissie heeft als doel om financiële middelen te werven via diverse acties activiteiten 
in en rond de gemeente.  

DSW (Diaconaal Sociaal Werk) 
Rijk Beumer (vz), Roelof van Wikselaar (vz), Janneke Beumer, Adriaan 
Bos, Jaap de Jong, Jan van Kolfschoten en René Veenendaal.  
 
Het concretiseren van een sociaal-maatschappelijk en diaconaal 
programma in opdracht van het College van Diakenen. Dit 
programma bestrijkt zowel het 2e Kerkelijk Centrum als Eben-
Haëzer. DSW zal zo mogelijk opereren door middel van een op te 
richten stichting. 
 
De DSW werkgroep trekt ook passende partners aan voor het 
gebruik van de 2e Kerkelijk Centrum en zal tevens een visie 
ontwikkelen op het gebruik en inzet van vrijwilligers.  
 

Communicatie 
Marcella de Kruif (vz), Gerald van 
der Linden, Marianne de Bart en 
Mary Jane Foran 
  
Het intern en extern 
communiceren over de 
voortgang en realisatie van het 
2e  Kerkelijk Centrum namens de 
diverse werkgroepen, 
projectgroep en stuurgroep.   
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Overeenstemming met Burgerlijke overheid over kavelindeling 
Er is een principeovereenkomst bereikt over het bestemmingsplan. De definitieve overeenkomst wordt 
op dit moment uitgewerkt. De verwachting is dat na de zomervakantie het bestemmingsplan openbaar 
gemaakt wordt.  

Voortgang werkgroep DSW 
DSW is bezig met het uitwerken van het gebruiksplan van het Sociaal Maatschappelijk Programma. 
De verwachting is dat dit in september gereed zal zijn. Er is een bezoek gebracht aan het Diaconaal 
Centrum in Driebergen om inspiratie op te doen.  

Financiering 
Samenwerking Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters voor de financiering 
Voor de financiering van het 2e Kerkelijk Centrum zijn de beide colleges een samenwerking 
aangegaan. Het College van Diakenen heeft besloten om te participeren in de financiering van het 2e  
Kerkelijk Centrum door een lening van € 500.000. Deze lening wordt door het College van 
Kerkrentmeesters afgelost over een periode van 25 jaar. Het College van Diakenen krijgt het recht op 
het gebruik van ruimtes in het nieuwe centrum en in Eben-Haëzer en zal daarvoor een jaarlijkse huur 
betalen die over de hele periode samen overeenkomt met dit bedrag. Deze ruimtes kunnen worden 
gebruikt voor de uitvoering van een sociaal-maatschappelijk en diaconaal programma. De 
overeenkomsten zijn uiteraard in lijn met de kerkorde. In het voortraject gaf het Regionaal College 
voor de behandeling van beheerszaken (RCBB) van de PKN hierover al een positief advies.  

Fondsenwerving 

Werkgroep Externe Fondsen 
In de achterliggende periode is deze werkgroep bezig geweest om een 
selecte groep van externe fondsen te benaderen met een verzoek om een 
financiële bijdrage. Een deel van de fondsen investeert niet meer in 
‘stenen’ en voor een deel van de fondsen kan de werkgroep pas een 
aanvraag indienen als de werkgroep Diaconaal Maatschappelijk Werk 
haar plannen concreter heeft gemaakt. Omdat veel fondsen maar enkele 
malen per jaar vergaderen over ingediende aanvragen verwachten wij heel 
2018 nodig te hebben voor de resterende aanvragen. 
 
In december 2017 heeft de solidariteitskas van de PKN een bijdrage van  
€ 100.000 toegezegd. In het voorjaar heeft de Maatschappij van Welstand 
€ 25.000 toegezegd. In juni van dit jaar werden wij verblijd met een 
toezegging van Stichting de Boom van € 10.000 en een toezegging van 
S.I.O.C. van € 12.000. Hierdoor staat de thermometer al op € 147.000.  

Werkgroep Giften en Leningen van gemeenteleden 
De werkgroep Giften en Leningen treft voorbereidingen om een  soort 
‘actie kerkbalans’ te organiseren in september/oktober. Er komt een 
duidelijke folder met brief en antwoordkaartjes, die naar circa 750 
pastorale eenheden gestuurd worden. Deze actie wordt gekoppeld aan de 
presentatie van het definitieve ontwerp van het Kerkelijk Centrum in 
september. 

Werkgroep Geldwerving d.m.v. acties en activiteiten 
Deze werkgroep is net geformeerd en hoopt na de zomervakantie een eerste voorstel te doen.  

Doe mee!  
Wil je of wilt u meedenken met één van de werkgroepen? Dat kan uiteraard! In ieder geval zijn we  
nu concreet op zoek naar een DTP-er voor de werkgroep communicatie en een secretaresse en 
vakmensen voor de werkgroep Bouw. Interesse? Neem dan contact op met Leen Amersfoort via  
06-55720003.  
 


