
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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Eenstemmig verlangen
Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat 
dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal 
vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar 
twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben 
Ik in hun midden. - Mattheus 18: 19 en 20.

Inleiding
De afgelopen weken zijn er veel ontwikkelingen geweest in de voortgang van het Tweede Kerkelijk Centrum; vooral op het 
gebied van het ontwerp en de financiële situatie. 

Het ontwerp
Vanaf de Startdag in september 2018 was het aangepast ontwerp van het Tweede Kerkelijk Centrum te zien in Eben-Haëzer. 
Daarnaast heeft de architect het ontwerp verder toegelicht tijdens de gemeenteavond op 31 oktober 2018. Er zijn goede en 
waardevolle op- en aanmerkingen door gemeenteleden gemaakt. Waar mogelijk zijn deze meegenomen en de laatste maanden 
door de architect verwerkt in het Definitief Ontwerp. Onder andere de suggesties over de verticale elementen i.p.v. horizontale 
elementen en de symboliek van de Bijbelse getallen o.a. in de raampartijen zijn meegenomen in Definitief Ontwerp. 

Johan Verduijn heeft als voorzitter van de werkgroep Definitief Ontwerp, het ontwerp met de gemaakte aanpassingen op 22 
januari 2019 gepresenteerd aan de stuurgroep. De stuurgroep heeft het ontwerp goedgekeurd en voorgelegd voor vaststelling 
aan de Algemene Kerkenraad.

Aanvullend worden nog de volgende mogelijke aanpassingen onderzocht en doorberekend:
- Realiseren van een galerij met extra zitplaatsen in verband met toenemend kerkbezoek in de ochtenddiensten;
- Het verhogen van de noordwestelijk hoek met raampartij van 10 naar 12 meter; 
- Het realiseren van een multifunctionele kelder onder het gebouw.

Bouwkosten van het Tweede Kerkelijk Centrum
De stichtingskosten zijn opnieuw berekend op basis van het huidige prijspeil in de bouw en alle aanpassingen in 
het ontwerp. De vorige berekeningen waren gebaseerd op het prijspeil van juli 2017. Tot onze verrassing lieten de 
nieuwe berekeningen inclusief de gemaakte aanpassingen, ondanks alle uitingen in de media betreffende de enorme 
kostenstijgingen in de bouw, een stijging van de kosten zien van slechts 6%. De totale kosten voor het Tweede Kerkelijk 
Centrum zijn nu vastgesteld op € 2.450.000, een stijging van € 150.000. Daarbij zijn de eventuele meerkosten van het 
verhogen van het hoogte-element, een kelder en een galerij nog niet meegenomen. 



Financiën
Werkgroep Externe fondsen
De werkgroep externe fondsen heeft van de Commissie Rentebaten Regionale Gelden van de PKN een bijdrage voor de realisatie 
van het Tweede Kerkelijk Centrum ontvangen van € 10.000. Met dit prachtige bedrag heeft deze werkgroep nu een totaal 
bijdrage van externe fondsen ontvangen van € 57.000.

Giften en leningen - Actie Bouwkapitaal 
De actie Bouwkapitaal heeft tot dusver een totaalbedrag van € 105.000 opgeleverd. Daarmee is het doelbedrag nog niet 
behaald. De stuurgroep en de Algemene Kerkenraad buigen zich over de invulling van het resterende bedrag.
Nagenoeg het totale bedrag dat tot nu toe is opgehaald bestaat uit giften. Dit heeft een positief effect op de meerjarenbegroting, 
omdat de aanvankelijke doelstelling uitging van renteloze leningen. De dankbaarheid daarvoor is groot. Binnenkort zal worden 
gestart met de inning van de giften die toegezegd zijn via een incassomachtiging. 
De gemiddelde bijdrage per gever is met € 675 hoger dan verwacht, maar het aantal deelnemers is met 150 helaas lager dan 
verwacht. Natuurlijk is een financiële bijdrage nog steeds mogelijk.

Hoe nu verder?
Met de nieuwe inzichten in de kosten, de opbrengsten en de geactualiseerde bouwplannen is aan het College 
van Kerkrentmeesters gevraagd om de Meerjarenbegroting te actualiseren. Hierbij worden de drie aanvullende 
bouwopties (kelder, galerij en verhoogd hoekelement) als variabelen meegenomen. 
Zodra dit gereed is, hebben we een beter beeld van de financiële ruimte. Op basis hiervan geeft het College van 
Kerkrentmeester een advies over de vervolgstappen. Aansluitend kan de Algemene Kerkenraad een besluit nemen 
over de volgende fase. Eind april hopen we met meer informatie hierover te kunnen komen.

Giften Tweede Kerkelijk Centrum
Voor het realiseren van een Tweede Kerkelijk centrum is veel geld nodig. Heeft u nog geen gift overgemaakt, maar wilt 
u dit alsnog doen? Ga dan naar www.hervormdwoudenberg.nl/webshop/gift-bouw-kerkelijk-centrum/
Alvast bedankt voor uw steun!

Exploitatiekosten
In de exploitatie van de Hervormde Gemeente Woudenberg is meer ruimte en zekerheid gekomen, dankzij de actie kerkbalans 
2019. De voorlopige telling van de actie laat na eerste telling een positieve stijging zien 4,5%. Hier zijn we ontzettend blij mee. 
Daarnaast meldt het College van Kerkrentmeesters over 2018 een financieel positiever resultaat dan begroot.

Meer informatie
Op de website 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!


