Hoe gaan we verder met onze kerkelijk gebouwen? (4)
Werkgroep 2 kreeg een brede opdracht mee van de Algemene Kerkenraad. Enerzijds: sluit aan bij de
uitkomsten van werkgroep 1; anderzijds: kijk naar de plannen die er waren. Uitdrukkelijk kwamen
daar nog drie zaken bij:
1. Schenk bijzondere aandacht aan de mogelijkheid van vernieuwingsgezinde diensten in de Oude
Kerk;
2. Denk aan de betekenis van gastpredikanten voor de verschillende stromingen;
3. Betrek de vraag erbij wat de mogelijke gevolgen zijn van een eventuele teruggang van drie naar
twee kerkgebouwen.
Wat vinden wij belangrijk?
Ik citeer (iets verkort) uit het rapport van Werkgroep 2:
• Spreiding van soorten diensten over alle kerk gebouwen. Dat bevordert de eenheid van de
gemeente.
• Meer aandacht voor de liturgie van de middendienst. Belangrijk is dat er ook een Bijbelklas
komt voor deze dienst, het liefst in de morgen.
• Zoveel mogelijk aansluiten bij de verdeling van diensten en tijden zoals we die nu hebben.
• Niet te veel geld in ‘stenen’ steken; prediking, pastoraat, catechese en jeugdwerk hebben
voorrang.
• Spreiding van kerkgebouwen over Barneveld-dorp.
Uitgaan van de huidige gebouwen
De eerste optie die we uitvoerig bespraken was uitgaan van de huidige kerkgebouwen met daarbij de
mogelijkheid voor vernieuwingsgezinde diensten om 11.00 uur in de Oude Kerk (OK). Als we kijken
naar wat wij belangrijk vinden, dan heeft deze optie aantrekkelijke kanten. Er hoeft geen nieuw
(duur?) kerkgebouw te komen, al moeten wel de Goede Herder kerk (GHK) en Rehoboth stevig
verbouwd / gerenoveerd worden. Groot voordeel is vooral dat de capaciteitsproblemen rond de
twee vernieuwende diensten op zondagmorgen in de GHK opgelost zijn. Er is geen ruimtegebrek
meer en geen parkeer- en verkeersproblematiek bij de wisseling van de diensten. Met het oog op de
toekomst is een mogelijke groei van het aantal kerkgangers voor deze diensten goed op te vangen.
Als we kijken naar de vijf hierboven genoemde punten, dan past deze optie vooral bij de eerste vier;
en vergeleken bij het plan dat niet doorging is er ook nog sprake van enige spreiding.
Er zijn ook bedenkingen. Is deze optie mogelijk en wenselijk? Als er diensten met een vernieuwde
liturgie in de OK gehouden gaan worden, dan is er bijvoorbeeld het probleem van de Bijbelklas. Het
lijkt ons niet wenselijk / mogelijk dat kinderen voor het gaan naar de Bijbelklas het kerkgebouw
moeten verlaten (los nog van de problematiek van jassen aantrekken).
In de Oude Kerk kan hooguit één klasje blijven dat dan in de consistorie Bijbelklas kan krijgen. Het
aantal kinderen dat de Bijbelklas bezoekt is echter aanmerkelijk groter dan de 25 à 30 die in de
consistorie passen. Is er verbouwing mogelijk om dit probleem op te lossen? Is er aanbouw aan de
OK mogelijk? Is onderkeldering van het koor mogelijk? En ook nog: welke aanpassingen zijn er nodig
voor de muziekgroep? Zijn die wenselijk? Tasten die misschien niet het karakter van de Oude Kerk te
veel aan? Daar moet uitdrukkelijk rekening mee worden gehouden. Werkgroep 3 mag zich over deze
problemen buigen.
Toen we nadachten over dit alles en in een klein groepje een concept maakten ter bespreking, was er
een lid van werkgroep 2 verhinderd. Het betrof een bekende ‘herenboer’ uit wijk 1. Hij mailde ons
zijn gedachten. Tijdens de Kerstnachtdienst was hij geweldig onder de indruk gekomen dat zo’n
dienst mogelijk was in die aloude Oude Kerk. Wat mooi dat daar jong en oud, klassiek-gereformeerd
en ‘modern-gereformeerd’ bijeen was. Die Oude Kerk in het centrum van Barneveld heeft
missionaire mogelijkheden besefte hij. Wat zou het mooi zijn als ook de jongere generatie naar de
toekomst toe diensten in de OK zou blijven bezoeken.

Toen Napoleon aan de vooravond van een veldslag in de buurt van de piramiden van Egypte stond,
sprak hij zijn soldaten ter aanmoediging toe: “Soldaten, veertig eeuwen zien op jullie neer.” Zo oud is
de Oude Kerk natuurlijk niet, maar zelf ben ik meer dan eens tijdens het consistoriegebed in de OK
onder de indruk van Gods trouw, van Zijn verbond. Hoe lang mogen generaties hervormden hier al
Zijn Woord horen, gebeden opzenden naar omhoog, de sacramenten ontvangen, de lofzang gaande
houden?
In de Barneveldse krant werd de suggestie gedaan om in de toren van de Oude Kerk tijdens de
Barneveldse-markt-dagen een expositie rond Jan van Schaffelaar te organiseren om zo ons dorp
‘meer op de kaart te zetten’. Zouden wij dan bijvoorbeeld geen expositie in de kerk kunnen houden
met aansprekende schilderijen van christelijke kunstenaars?
(De volgende keer hopen we te schrijven over andere besproken opties. Trek dus niet te snel
conclusies uit wat nu geschreven is. De wijkkerkenraden geven nog advies. Werkgroep 3 komt met
haar overwegingen. De gemeente krijgt ruim de mogelijkheid om haar mening te geven. Pas daarna
komt een finale beslissing.)
G.P.P. Hogendoorn

PS Hierbij past een mooie afbeelding van de Oude Kerk

