
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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Bouwt u mee?
“.. en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken 

voor de bouw van een geestelijk huis..”  - 1 Petrus 

2:5.

We zijn samen een gemeente van God, een 

geestelijk huis. Jezus zelf is de Hoeksteen; de Steen 

waarop iedereen mag rusten die in Jezus gelooft 
als onze Redder en Verlosser. De gemeente, dat is 

de plaats waar God wil wonen. En in die gemeente 

mag u ook een plaats innemen. Sterker nog, God 

heeft zelf voor u, als steen van dat gebouw, een 
speciaal plekje bedacht. Hij geeft u gaven, om daarmee elkaar in liefde te dienen en zo het geestelijk huis te bouwen.

Werk in uitvoering - gemaakte stappen
Wat is het toch bijzonder dat we als kerkelijke gemeente kunnen werken aan een 2e Kerkelijk Centrum! Die verwondering 

spreken we als leden van de Stuurgroep, Project- en Werkgroepen vaak naar elkaar uit. Na de lange aanloopperiode is vorig jaar 

het principiële besluit genomen. Nu zijn we druk met de voorbereidingen voor de realisatie. 

Werk in uitvoering is vaak lange tijd niet zo spectaculair, het lijkt zelfs voor de buitenwereld wel of er niet zo veel gebeurt! Maar 
dat is schijn. Er wordt heel hard gewerkt door alle leden van de werkgroepen en de stuurgroep, bij elkaar zo’n 50 mensen. 

In dit voortgangsbericht delen we graag met u de concrete stappen die zijn gezet binnen de werkgroep DSW, de werkgroep 

Definitief Ontwerp en de werkgroep Fondsenwerving. Tijdens de gemeenteavond van 31 oktober zijn deze concrete stappen 
ook gepresenteerd aan de gemeente. 

Overeenkomsten

Op bestuurlijk niveau zijn in de afgelopen maanden twee belangrijke punten gerealiseerd. Het College van Diakenen heeft met 
het College van Kerkrentmeesters, na goedkeuring van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de 

PKN, een overeenkomst getekend voor het verstrekken van een lening voor de bouw van het 2e kerkelijk centrum en naast 

Eben-Haëzer, het gebruiksrecht ervan voor de activiteiten zoals door de werkgroep DSW benoemd. Verder heeft het College van 
Kerkrentmeesters met de burgerlijke gemeente in september een zogenaamde exploitatie overeenkomst gesloten, waardoor 
de keuze van de locatie aan de Lindelaan is vastgelegd.  

Nieuwe werkgroepen

Het definitief ontwerp is nu op hoofdlijnen vrijwel gereed. Dat betekent dat de verdere detaillering nodig is van verschillende 
onderdelen. Daarom zijn aan de projectgroep Definitief Ontwerp onlangs twee sub werkgroepen toegevoegd. Eén werkgroep 
gaat zich bezighouden met de verdere uitwerking van het onderwerp Duurzaamheid van het gebouw. Een andere werkgroep 

gaat aan de slag met het ontwerp en de inrichting van het liturgisch centrum. 

Verder is er een opdracht verstrekt aan adviesbureaus voor advisering op de constructie en de installaties. 



DSW – Gastheer
• Eetcafé smalle beurs
• Concerten geven door ouderen, jongeren en 

kinderen

• Verkoop Israëlproducten

Gemeente-avond 31 oktober 2018:

Werkgroep DSW (Diaconaal Sociaal Werk)

“Op weg naar een missionaire gemeente”

Er is een activiteitenplan samengesteld met mogelijke activiteiten voor alle Woudenbergers die in Eben Haëzer, in en 
rondom de kerk en/of 2e kerkelijk centrum kunnen worden uitgevoerd. Het initiatief ‘Kraamcatering’ is inmiddels al 
opgestart. 

Voor een toekomstige Beheerstichting die de activiteiten plant, initieert en begeleidt zijn concept statuten opgesteld.  

DSW – Missionair
• Bezichtiging kerk
• Jeugddiaconaat

• Buurtvereniging Groenewoud

• Vluchtelingen programma

• Stilte ruimte

DSW – Ontmoeting voor Woudenbergers
• Omgaan met financiën • Repaircafe 
• Hobby uitwisseling • Uit-club

• Ontmoeting tussen jong, oud en alleenstaanden • Stilte wandeling
• Delen levenservaringen • Filmavonden
• Kluscafe • Koffie en thee uurtje

DSW – Ontwikkeling
• Lees- en literatuurclub
• Bibliotheek

• Opvoeding
• Communicatie en relatie
• Coaching en persoonlijke ontwikkeling

• Cursus bewustzijn

• Toerusting gemeenteleden
• Kunst en cultuur

• huiswerkbegeleiding

DSW – Zorg en Welzijn
• Mantelzorg
• Heel de aarde

• Food for Good
• Sporten

• Voedselbank

• Kinderkledingbeurs

• Diaconaal Maatschappelijk werk
• Jeugdopvanghuis

• Kraamcatering



Overeenstemming met Burgerlijke overheid over kavelindeling
Op 4 september 2018 is de zgn. exploitatieovereenkomst 
voor de kavel aan de Lindelaan getekend. Namens het College 
van Burgemeester en Wethouders was mevr. T. Cnossen 
aanwezig en namens het College van Kerkrentmeesters van 

onze kerkelijke gemeente Jos van Ginkel en Bram de Muijnck. 
Hiermee is de keuze voor deze locatie vastgelegd. De eerste 
ambtelijke reactie op het ontwerp van het gebouw was zeer 
positief! 

Samenwerking Kerkrentmeesters en Diakenen
Op 18 juli 2018 zijn de huur- en leningovereenkomsten getekend door vertegenwoordigers van het College van Kerkrentmeesters 
en het College van Diakenen. Ook de voorzitter en scriba 
van de Algemene Kerkenraad waren daarbij aanwezig. In de 

bijeenkomst werd gelezen Hebreeën 10:19-25 met als thema 

“De belijdenis vasthouden”. Als gemeente elkaar vasthouden 

en het trouw bezoeken van de onderlinge bijeenkomsten is 

daarbij belangrijk. De kern van het Christelijk geloof is het 

kruis Kor 15:3-4. Dat willen wij uitdragen. Nu in de Dorpskerk, 
maar ook straks in het Groene Woud.

In de overeenkomsten is vastgelegd dat de diaconie met een lening € 500.000 participeert in de financiering van het 2de 
Kerkelijk Centrum en middels een huurvrijstelling van een deel van het pand en ruimten in Eben-Haëzer die in 25 jaar wordt 

afgelost. We hebben de Heere gedankt voor deze mooie stap in het realiseren van een Tweede Kerkelijk Centrum.

Werkgroep Definitief Ontwerp – Aangepast Ontwerp
Na de eerste presentatie van het Voorlopig Ontwerp in het najaar 2017 zijn de opmerkingen van gemeenteleden verzameld en 
doorgesproken met de architect. De architect is met deze waardevolle informatie aan het werk gegaan en heeft zoveel mogelijk 
de wensen van de gemeenteleden vertaald in een aangepast ontwerp.

Het resultaat van de aangebrachte wijzigingen was in een aangepast ontwerp, vanaf 22 september in zaal 2 in Eben Haezer te 

bezichtigen. Iedereen kon daar de tekeningen bekijken en een reactie geven. Deze reacties zijn verzameld en meegenomen in 
het Definitief Ontwerp dat op de gemeenteavond van 31 oktober jl. is gepresenteerd.
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1. hoofdentree

2. stilteruimte

3. keuken

4. garderobe

5. crècheruimte/peuterspeelzaal

6. verschoonruimte/toilet

7. toiletten

8. berging

9. werkkast

10. entree

11. diaconaal-maatschappelijke ruimte

12. ontmoetingsruimte

13. uitgifte

14. huiskamer

15. vergaderruimte

16. stoelenberging

17. kerkzaal

18. consistorie

19. liturgisch centrum



Giften

- Gift uitsluitend bestemd voor 2e kerkelijk 
centrum

- Invullen antwoordkaart brochure

- Overmaken via webshop van de kerk of 
bankoverschrijving

- Laten incasseren
- Ineens of in termijnen

- Fiscaal aftrekbaar

Werkgroep Giften en Leningen

Voor het daadwerkelijke bouw van het 2e Kerkelijk Centrum is er nog een bedrag van € 350.000 nodig.  Wat zou het 

geweldig zijn als we dit bedrag als gemeente bij elkaar kunnen brengen. De werkgroep Giften en Leningen heeft hiervoor 
een actieplan opgesteld. 

Alle pastorale eenheden van onze gemeente ontvangen een persoonlijke brief waaraan een brochure is toegevoegd 

waarin is uitgelegd hoe men kan bijdragen door middel van een gift of lening. De toezegging van een gift kan men 
kenbaar maken door middel van het invullen van de antwoordkaart. Het toezeggen van een lening kan men vastleggen 

via de website  www.waardevoorjegeld.nl/hervormdwoudenberg.

Voor hen die niet vertrouwd zijn met internet of voor speciale situaties, zoals bijvoorbeeld grotere leningsbedragen, 
kan in onderling overleg maatwerk ontwikkeld worden. Heeft u hierover vragen, neem contact op met ouderling-
kerkrentmeester Leslie Pots via l.a.j.pots@hervormdwoudenberg.nl of  06 -10 94 75 01.

Renteloze Leningen

• Looptijd 30 jaar
• In veelvouden van € 100 en € 1.000

• Na 5 jaar in 25 jaren af te 

lossen

• Mogelijkheid tot omzetting 
naar gift

• Aanmelden via website www.

waardevoorjegeld.nl

Meedenken? 

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, leden DSW en vakmensen voor de werkgroep Bouw. Interesse? 
Neem dan contact op met Leen Amersfoort via 06-55720003. 

Meer informatie
Op www.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!


