
Hervormde Gemeente Woudenberg 
Algemene Kerkenraad 

Voortgangsbericht nr. 10 
Woudenberg,  3 november 2017  

 

UITNODIGING 
voor de gemeenteavond op  

D.V. woensdag 8 november 2017  
om 20.00 uur in de Dorpskerk 

Tijdens deze avond zal de gemeente worden gekend en gehoord over het 
voorlopig besluit van de Algemene Kerkenraad met betrekking tot het plan om te 
komen tot een 2de Kerkelijk Centrum annex diaconaal-maatschappelijk 
buurtcentrum in Het Groene Woud. 

 
De afgelopen maanden is door Stuurgroep en werkgroepen hard gewerkt aan hun 
eindrapportage. Het eindrapport is op 2 november jl. besproken in de Algemene 
Kerkenraad (AK). Deze heeft de conclusies en aanbevelingen van de Stuurgroep 
overgenomen; ze zijn hieronder verwoord. Het complete rapport is te vinden op 
onze website en ligt ter inzage op het Kerkelijk Bureau. 
 

 

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. 



Samenvatting eindrapport 
Door de AK is aan de Stuurgroep 2e locatie en de daaronder vallende werkgroepen 
opdracht gegeven een vervolg te geven aan het onderzoek naar de mogelijkheden 
van het realiseren van een 2e kerkelijk centrum (kerk met diaconaal-maatschappelijk 
buurtcentrum) in Het Groene Woud, op de locatie die in eigendom is van de 
Hervormde Gemeente naast de Wartburgschool.  
 
De opdracht omvatte:  

a. het opstellen van een voorlopig bouwkundig ontwerp en de daarbij 
behorende kostenberekening; 

b. het uitwerken van een plan voor externe en interne financiering van het plan 
(bouw, inrichting), bij voorkeur in de vorm van concrete toezeggingen voor 
obligaties, subsidies en donaties en offertes of conceptovereenkomsten voor 
leningen; 

c. het ontwikkelen van activiteiten ter bevordering van een verhoging van de 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage van gemeenteleden;  

d. het opstellen van een beleidsnota over mogelijke diaconaal-maatschappelijke 
activiteiten en 

e. planning en organisatie van de uitvoering.  
 
De Stuurgroep is met de uitwerking van deze opdracht aan de slag gegaan en doet in 
deze rapportage verslag van de uitgevoerde activiteiten en de conclusies die zij 
heeft getrokken uit de bevindingen. Ten aanzien van punt b. is gebleken dat het in 
deze fase niet mogelijk is om al concrete toezeggingen te krijgen voor leningen. Met 
betrekking tot punt c. is een start gemaakt met een significante stijging t.o.v. 
voorgaande jaren. De punten a. en d. hebben tot een concreet voorstel geleid. Punt 
e. is in deze fase niet uitgewerkt; wel is een advies over de verantwoordelijkheid van 
het vervolgtraject geformuleerd. 
 
De Stuurgroep komt op basis van de rapportages van de werkgroepen, de 
bevindingen uit de verrichte werkzaamheden, consultaties van de betrokken 
Colleges en een accountantsverklaring over de meerjarenprognose 2017-2027 tot 
een positieve conclusie over de haalbaarheid van het door haar uitgewerkte plan en 
adviseert de AK om het plan gefaseerd uit te voeren. Deze fasering betreft een 
koppeling aan de financiering van het plan.  
 
De Stuurgroep concludeert op basis van de brede bezinning in het voortraject, de 

gesprekken met de gemeente en de consultaties van de brede 

ambtsdragersvergadering dat de realisatie van een 2de Kerkelijk Centrum voor onze 

Hervormde Gemeente een uniek en ondernemend plan is waarvoor geloofsmoed 

nodig is, maar dat voor een gezonde verdere ontwikkeling van onze gemeente in de 

toekomst de meeste mogelijkheden biedt. Dit betreft zowel de beide 

wijkgemeenten als het bredere geheel, waarbij het diaconale plan ‘Een delende en 



dienende gemeente’ een belangrijke onderdeel vormt. Het plan voor een 2de 

Kerkelijk Centrum biedt een uitstekend perspectief op de invulling van wat destijds 

is geformuleerd in de hieronder opgenomen Visiekaart. 

De Stuurgroep is van mening dat, hoewel nog geen breed en uitbundig 
enthousiasme gesignaleerd wordt en er in de gemeente tegelijk ook zorgen geuit 
zijn over het bewaren van de eenheid, er wel voldoende draagvlak respectievelijk 
acceptatie in de gemeente aanwezig is om het plan te realiseren. 
De Stuurgroep stelt vast dat de financiële situatie gunstig is om het plan uitvoering 
te geven en komt tot een positieve conclusie over de haalbaarheid van het 
uitgewerkte plan. De actuele situatie van de middelen is weliswaar nog niet 
voldoende om het plan onmiddellijk te realiseren. Er is wel voldoende potentieel in 
de gemeente aanwezig die daartoe dan ook actief aangesproken zal moeten 
worden.  
 
Om het financieel risico beheersbaar te houden wordt geadviseerd de aanbesteding  
ter hand te nemen zodra 90% van het benodigde besteedbare eigen vermogen        
(€ 750.000) binnen is en de vrijwillige bijdrage boven de jaarlijkse gemiddelde 
stijging van 1,5% eenmalig een structurele stijging laat zien van tenminste 5%. 
Verder wordt geadviseerd te starten met voorbereidende werkzaamheden zoals het 
maken van een definitief ontwerp, akoestisch onderzoek etc. 
 
Gelet op het voorgaande adviseert de Stuurgroep de AK het College van 
Kerkrentmeesters opdracht te geven voor het vervolgtraject en dit projectmatig uit 
te voeren in een vergelijkbare structuur als tot nu toe is gehanteerd (Stuurgroep en 
werkgroepen), resulterend in een definitief ontwerp en de benodigde 
voorbereidingen voor de daadwerkelijke realisering van het beoogde 2e kerkelijk 
centrum. In dit kader dienen de volgende aspecten in ieder geval meegenomen te 
worden: 
- het organiseren en zeker stellen van 90% van de benodigde financiële middelen 

om een definitief investeringsbesluit te kunnen nemen; 
- activiteiten ontplooien gericht op het realiseren van een eenmalige structurele 

stijging van de vrijwillige bijdrage  met tenminste 5% boven de gemiddelde 
jaarlijkse stijging van 1,5% ; 

- het verder werken aan versterking van het draagvlak in de gemeente; 
- het organiseren van bestuurlijke afstemming met de burgerlijke gemeente;  
- het opleveren van een definitief ontwerp; 
- de voorbereidingen voor het kunnen geven van een bouwopdracht; 
- de communicatie met belanghebbenden in de omgeving. 
 
De Stuurgroep stelt de AK voor in te stemmen met de door de diaconale werkgroep 
ontwikkelde diaconale visie van het missionair gemeente. Verder stelt de 
Stuurgroep de AK voor het College van diakenen te verzoeken deze visie in zijn 



beleid te implementeren de praktische uitwerking daarvan stapsgewijs vorm te 
geven conform het ontwikkelde activiteitenprogramma. De Stuurgroep wijst de AK 
erop dat de uitwerking, conform het aangepaste programma van eisen, niet alleen 
de tweede locatie betreft, maar ook de Dorpskerk en Eben-Haëzer.  
De Stuurgroep ondersteunt het advies aan het College van Diakenen om de 
diaconaal-maatschappelijke- en missionaire activiteiten onder te brengen in een 
daartoe in het leven te roepen stichting waarin ook derden kunnen participeren en 
te werken aan een opzet van rekrutering, begeleiding en scholing van vrijwilligers.  
 
Belangrijke data: 
15 november Stuurgroep; verwerken van opmerkingen en vaststellen van 

de eindrapportage van de Stuurgroep aan de AK. 
7 december Finaal besluit van de AK. 
 
Heeft u naar aanleiding van dit voortgangsbericht nog vragen of opmerkingen,  
neem dan contact op het de secretaris van de Stuurgroep: 
w.vanduijvenbooden@hervormdwoudenberg.nl / tel. 033-2864527. 
 

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. 
 
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. 

 


