Onze kerkelijke gebouwen
In dit artikel gaan we in op de uitkomsten van werkgroep 3, de werkgroep die zich in de afgelopen maanden heeft gebogen
over de volgende opdracht:
-

Beoordeel op basis van de stappen 1) en 2), de uitkomsten van werkgroepen 1 en 2 de geschiktheid van de opties
voor kerk- en wijkgebouwen;

-

Actualiseer op grond van de resultaten van werkgroepen 1 en 2, waarover we u in de voorafgaande acht artikelen
informeerden, de opties die eerder door het College van Kerkrentmeesters zijn onderzocht. Kijk daarbij ook naar de
spreiding van de kerkgebouwen over Barneveld en mogelijkheden om alsnog met drie kerkgebouwen verder te
gaan.

-

Maak de kosten van het onderhoud inzichtelijk, zowel op de ultrakorte termijn als voor de komende jaren.

Samenstelling werkgroep 3
Uit elke wijk is door het moderamen van de Algemene Kerkenraad één lid in werkgroep 3 benoemd. De samenstelling was
en is als volgt:
-

Léon Huijser, wijk 1
Wim van Driesten, wijk 2
Harm Laros, wijk 3
Jan Brink, wijk 4
Roald Luchtenberg, wijk 5

Werkwijze
Werkgroep 3 stond voor de taak om de uitkomsten van werkgroepen 1 en 2 te vertalen naar realistische opties die haalbaar en
betaalbaar worden geacht. Een forse klus.
Evenals in de andere werkgroepen begon elke bijeenkomst van werkgroep 3 met gebed en Bijbelstudie omdat we ons
voortdurend bewust zijn van de afhankelijkheid en zegen van onze Heere.
Werkgroep 3 is gedurende het proces telkens op de hoogte gebracht van de vorderingen in werkgroepen 1 en 2. Dit
bevorderde de onderlinge afstemming en de samenhang tussen de werkgroepen. Het conceptrapport is toegelicht aan en
besproken met het moderamen (dagelijks bestuur) van de Algemene Kerkenraad.
Het adviesrapport van werkgroep 3 is inmiddels gereed en aangeboden aan de wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad.
Een eerste reactie op het rapport is inmiddels verwerkt.
Gebruik Oude Kerk
Werkgroep 3 zag zich voor een belangrijke vraag gesteld gesteld: de bruikbaarheid van de Oude Kerk voor alle diensten en
dus ook voor diensten met een brede liturgie en een Bijbelklas, vergelijkbaar met de huidige 11-uurdienst in de Goede
Herderkerk. Deze vraag was mede aangereikt vanuit werkgroepen 1 en 2.
Om een duidelijk antwoord te kunnen geven is door werkgroep 3 in samenspraak met het College van Kerkrentmeesters
extern advies ingewonnen. Daartoe is een beroep gedaan op Van Hoogevest Architecten. Dit bureau uit Amersfoort kent onze
Oude Kerk goed omdat het meerdere malen betrokken was bij adviezen omtrent onderhoud en restauraties van onze
monumentale kerk.
Van Hoogevest heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot zowel aanpassingen binnen het kerkgebouw als aanbouw aan
de buitenzijde van het gebouw.
In zijn adviesrapport raadt Van Hoogenvest het sterk af om inpandig en/of uitpandig extra ruimten te creëren. Uiteraard is in
het advies meegewogen dat onze Oude Kerk als monument te boek staat.
Met dit adviesrapport is de vraag beantwoord of diensten met een brede liturgie en Bijbelklas in de Oude Kerk mogelijk zijn.
Die mogelijkheid is er niet.
Resultaten werkgroep 3
De werkgroep heeft in totaal twaalf varianten beschreven in haar adviesrapport, resulterend in zeven opties die in enige mate
haalbaar en betaalbaar zijn. Vanuit de Algemene Kerkraad is gevraagd dat aantal in te dikken tot een drietal bruikbare opties,
omdat het gedetailleerd laten onderzoeken van meerdere opties voor het College van Kerkrentmeesters qua tijdsinspanning
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een onmogelijk opgave zou worden. De verwachting is dat het uitwerken van één concrete optie al enkele maanden in beslag
zal nemen. Denk daarbij onder andere aan de afstemming met externe partijen waaronder de burgerlijke overheid
Alle geformuleerde opties zijn schematisch uitgewerkt en samenvattend weergegeven in een vergelijkingstabel. Deze tabel en
de toelichting in het adviesrapport laten zien aan welke varianten de werkgroep heeft gedacht. Ook zijn per variant de vooren nadelen weergegeven. De tabel met een korte toelichting is toegevoegd aan dit artikel.
In dit stadium kunnen nog geen bedragen worden genoemd. Wel zijn er globale inschattingen gemaakt.
Genoemde tabel en de verwoording in het adviesrapport vormen de basis voor de presentatie van de bevindingen tijdens de
informatieavonden in september. Wilt u zich ter voorbereiding op de informatieavonden alvast diepgaander oriënteren, dan
nodigen wij u uit kennis te nemen van de inhoud van de rapporten van de drie werkgroepen, die vanaf medio augustus op de
website van de gemeente te vinden zullen zijn. Ook alle artikelen geschreven door br. P. Hogendoorn treft u daar aan,
alsmede het advies van Van Hoogevest Architecten.
Gemeente kennen en horen
De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten aanzien van het ingrijpend
verbouwen, afbreken of verkopen van een kerkgebouw zonder daarover vooraf de leden van de gemeente gekend en gehoord
te hebben. Zo staat het in onze kerkorde.
Dat betekent gemeente dat u nu aan zet bent: u wordt hartelijk uitgenodigd nader kennis te nemen van alle bevindingen en uw
mening kenbaar te maken op één van de twee gemeenteavonden op respectievelijk donderdag 13 of maandag 17 september
na een hopelijk fijne zomervakantie.
Na de informatieavonden, waarop door de Algemene Kerkenraad goed geluisterd zal worden naar uw inbreng, zal de
Algemene Kerkenraad een opdracht formuleren voor het College van Kerkrentmeesters.
Hartelijke groet, mede namens de broeders van het moderamen van de Algemene Kerkenraad,
M. Morsink
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