
Hervormde Gemeente Woudenberg 
Algemene Kerkenraad 

Voortgangsbericht nr. 9 
 

Woudenberg,  1 juli 2017  
Inleiding 
In Voortgangsbericht nr. 8 bent u geïnformeerd over de taak, aanpak en 
samenstelling van de drie door de algemene kerkenraad in het kader van het project 
‘2e locatie’ ingestelde werkgroepen. Alle drie de werkgroepen en de daaraan 
gelieerde klankbordgroepen hebben de achterliggende maanden met groot 
enthousiasme veel werk verzet. Door de architect is in overleg met de werkgroep 
Bouw een voorlopig ontwerp geschetst voor het beoogde kerkelijk annex diaconaal-
maatschappelijk buurtcentrum. De werkgroepen hebben inmiddels hun eindrapport 
aan de stuurgroep uitgebracht. De gemeente is hierover geïnformeerd tijdens de op 
20 juni gehouden gemeenteavond. In dit voortgangsbericht wordt u ook schriftelijk 
geïnformeerd. Voor doorlichting van de financiën is recent een werkgroep financiën 
ingesteld die de scenario’s en het kostenplaatje van het project kritisch zal 
analyseren. Dit om te voorkomen dat we risico’s over het hoofd zien. Van belang is 
vooral om de gevoeligheid voor kostenstijgingen te kennen en de mogelijkheden om 
extra dekking te vinden in de begroting van onze gemeente. De werkgroep wordt 
getrokken door br. Leen Amersfoort en verder nemen deel de broeders Nico 
Wijntjes, Henk Arens en Barend de Man. Het overleg met de burgerlijke gemeente 
en de benodigde interne afstemming met de colleges van diakenen en 
kerkrentmeesters en kerkenraden maakten een beperkte vertraging in het 
besluitvormingsproces noodzakelijk.   
 

Werkgroep diaconale en sociaal maatschappelijke aspecten: 
In haar eindrapportage “Een delende en dienende gemeente! Een zoektocht naar 
diaconale en sociaal-maatschappelijke mogelijkheden in de toekomst” heeft de 
werkgroep een visie ontwikkeld en uitgewerkt hoe we met een tweede kerkelijk 
centrum en Eben-Haëzer kunnen bijdragen aan het concept 'kerk in de buurt'. 
Samengevat kunnen we de visie als volgt formuleren: 
 

 
De Hervormde Gemeente Woudenberg wil werken in de Woudenbergse 
samenleving vanuit de overtuiging dat zij en de samenleving aan elkaar gegeven 
zijn. Het is onze Bijbelse roeping om oog te hebben voor de ander en om te zien 
naar elkaar, gelovig of niet gelovig.  
 

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. 



We werken vanuit een ‘en-en benadering’: we willen onze diaconale roeping 
vertalen naar hulp voor medemensen in nood (van allerlei aard) én onze diaconale 
activiteiten ook vormgeven vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt om zodoende 
door praktisch aanwezig te zijn zichtbaar invulling te geven aan ons christen-zijn in 
ons dorp. We willen in verbinding staan met ons dorp, zodat noden dragelijker 
worden en we ook in directe verbinding staan met elkaar. Het aangaan en 
onderhouden van relaties vinden we belangrijk: het vormt onze gemeenschap en 
relatiebouw schept mogelijkheden voor geloofsgesprek met de inwoners van 
Woudenberg. 
 
We willen een delende en dienende gemeente zijn.  
 

 

 
Deze visie is uitgewerkt rondom 5 thema’s en 
wel:  
- zorg en welzijn 
- de kerk als gastheer 
- ontwikkeling (i.r.t. educatie) 
- ontmoeting voor Woudenbergers 
- missionair gemeente-zijn 
 

Per thema zijn concrete activiteiten 
geïnventariseerd die samen een programma 
vormen dat we mogelijk kunnen uitvoeren. Dat 
vraagt om een stapsgewijze benadering. De 
ervaring elders leert dat enige tijd nodig zal zijn om alles op poten te zetten en te 
bezien wat een goed aanbod is voor ons dorp.  
 
Op basis van een samengestelde groslijst van mogelijke activiteiten en een aantal 
ontwikkelde criteria zijn een aantal initiatieven geselecteerd die samen een 
programma kunnen vormen om in Eben Haëzer, de Dorpskerk en in het 2e kerkelijk 
centrum tot uitvoering te worden gebracht. Uitgangspunt hierbij is onder andere dat 
de activiteit past bij de identiteit van onze gemeente, aansluit bij de ontwikkelingen 
in de lokale samenleving en past binnen de fysieke mogelijkheden. 
 
Benoemde reguliere activiteiten zijn o.a.: 

- Inloop-/en buurtcentrum/huiskamer voor de buurt; 
- Open tafel voor ouderen met een liturgisch moment; 
- Openstelling Dorpskerk en kerktuin; 
- Literatuurclub/bibliotheek en Repaircafé; 
- Huiswerkbegeleiding; 
- Stilteruimte in combinatie met andere activiteiten; 
- Diaconaal-maatschappelijk werk; 
- Voedselbank; 
- Verkooppunt Israëlactiviteiten; 



- Faciliteren van vergaderingen en bijeenkomsten. 
- En verder als iedere maand een bijzonder activiteit zoals budgetvoorlichting, 

kookavond voor jonge volwassenen, cursus gericht op een maatschappelijk 
thema, kunst&cultuur atelier, event gericht op vitaliteit bewegen.  

 
In overleg met de werkgroep bouw is voorstaande programmering in het 
Programma van Eisen ook concreet vertaald in ruimte en verwerkt in het door de 
architect gemaakte voorlopig ontwerp.  
 
Door de werkgroep wordt een aparte organisatievorm geadviseerd: een stichting 
met diaconale en missionaire doelen. Dit is o.a. nodig voor het werven, begeleiden 
en waarderen van vrijwilligers en het betrekken van eventuele partners die met ons 
actief willen zijn en mogelijk ook om derden financieel te laten participeren. 
Daarnaast zal een beheerscontract moeten worden afgesloten tussen de colleges 
van diakenen en kerkrentmeesters.      
 
 

Werkgroep Bouwkundig Ontwerp 
In opdracht van het College van Kerkrentmeesters is door het architectenbureau 
Roos en Ros een voorlopig ontwerp gemaakt voor een 2e kerkelijk centrum annex 
diaconaal maatschappelijk buurtcentrum. Het architectenbureau is daarbij  begeleid 
door de werkgroep bouwkundig ontwerp en de daaraan verbonden klankbordgroep. 
Door de werkgroep zijn de voorstellen vanuit de diaconaal-maatschappelijke 
werkgroep vertaald en meegenomen in het daartoe aangepaste Programma van 
Eisen. Het programma is door de architect vertaald in een ontwerp van 1189 m2. 
Desgewenst kan eventuele uitbreiding in de toekomst worden gerealiseerd door een 
verdieping te plaatsen boven de centrale hal en de zalen. Hiermee kunnen zowel de 
kerkzaal als de zaalruimten worden uitgebreid. Het plan past stedenbouwkundig 
binnen de kaders. Ook de gemaakte kostenraming past nagenoeg binnen de eerder 
gestelde kaders. De totale bouwkosten worden geraamd op € 2.2340.000 (incl. 
BTW). De werkgroep adviseert nader onderzoek te doen naar 
duurzaamheidsmaatregelen, zoals toepassing van warmtepompen in plaats van een 
conventionele verwarming en van zonnepanelen op het platte dak. 
 
Gesprekken met de burgerlijke gemeente hebben plaatsgevonden over 
stedenbouw, parkeren en hoogteaccenten. Momenteel wordt door de gemeente 
een nieuw stedenbouwkundig plan uitgewerkt waarin zij ons plan zullen opnemen. 
Met de gemeente zal het komende half jaar nader overleg plaatsvinden over de 
optimale planologische inpassing van het kerkelijk centrum en bijbehorende 
faciliteiten zoals parkeerplaatsen. 
 
Een impressie van het voorlopig ontwerp en de inpassing daarvan in de omgeving 
geven de figuren 1 t/m 6. Ontwerp: RoosRos Architecten 
 



 
 
Figuur 1. Locatie van de bouwkavel achter de Wartburgschool. De exacte 
inpassing van de locatie is nog onderwerp van gesprek met de gemeente. 
 

 
 
Figuur 2. Plattegrond van het voorgenomen kerkelijk centrum. 
 
 



 
 
Figuur 3. Visuele inpassing van het centrum in de omgeving. 
 
 

 
 

 
Figuur 4. Zijaanzicht in de avond 
 
 
 



 
 
Figuur 5  Zicht op de hoofdingang 
 
 

 
 
Figuur 6  Zijaanzicht met voor gemeenschapsruimte en achter kerkzaal 
   
 
 



Werkgroep Fondsenwerving 
De werkgroep heeft veel voorbereidend werk gedaan om na de finale 
besluitvorming van de algemene kerkenraad direct aan de slag te gaan met de in- en 
extern fondsenwerving.  

• De relevante externe fondsen zijn geselecteerd en kunnen na een definitief 
besluit van de algemene kerkenraad direct worden benaderd. 

• Het proces rond renteloze leningen is uitgewerkt en van promotiemateriaal 
voorzien. 

• De te zijner tijd te organiseren activiteiten zijn reeds uitgedacht en verzameld.   
 

Voor de drie ‘pilaren’ onder de externe fondsenwerving (externe fondsen, renteloze 
leningen en activiteiten) verwacht de Werkgroep de in de onderstaande tabel 
opgenomen opbrengsten (in een minimaal en maximaal scenario). 
 

Bron Minimale 
schatting 

Maximale 
schatting 

Externe fondsen € 40.000 € 80.000 

Renteloze leningen € 175.000 € 350.000 
Activiteitencommissie € 50.000 € 100.000 

Totaal € 265.000 € 530.000 

  
Op basis van deze schattingen en het inzicht dat de Werkgroep heeft gekregen in 
enerzijds de intern beschikbare middelen en anderzijds de mogelijkheden voor 
externe financiering, durft de Werkgroep de stelling aan dat als het gaat om de 
financiering voor een tweede kerkelijk centrum de AK een positief besluit kan 
nemen. 
 
Vervolgtraject 
Op basis van de eindrapportages van de 3 werkgroepen en de (nog te verwachten) 
resultaten van de werkgroep financiën werkt de Stuurgroep momenteel aan de 
eindrapportage van deze fase van het onderzoek. De bedoeling is dat een eerste 
concept van de eindrapportage eind augustus door de Stuurgroep wordt afgerond 
en daarna voor advies wordt voorgelegd aan beide wijkkerkenraden en de college 
van kerkrentmeesters en diakenen. Commentaren en opmerkingen zullen worde 
verwerkt in een volgende versie die de algemene kerkenraad zal worden 
aangeboden. 
 
Met de gemeenteavond op 20 juni j.l. zijn de plannen ook breder in het dorp bekend 
geworden. Daarom willen we de buurtbewoners en ook de pers ook over onze 
plannen informeren.  
  
 
 



Belangrijke data: 
19 oktober Voorlopig besluit over de voornemens door de algemene 

kerkenraad. 
8 november Gemeenteavond; presentatie van de concept-

eindrapportage en horen van de gemeente. 
15 november verwerken van opmerkingen en suggesties vanuit de 

gemeente en vaststellen van de eindrapportage van de 
Stuurgroep aan de algemene kerkenraad. 

7 december Finaal besluit van de algemene kerkenraad. 
 
 
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. 

 


