
 

 

Waar kerkt u in 2021? 

En wie zit er dan in de kerkbank of op de stoel naast u ? 

We zijn weer een stap verder in proces en praten u graag bij op de 

Gemeenteavond 

woensdag 3 juli 

Ontmoetingskerk 

Inloop 19.30 uur 

Aanvang 20.00 uur 

 

presentaties 
Hoofdlijnen van het proces: Waar staan we nu? En wat nu? 

Hoe ver reikt de polsstok? Mensen en middelen? 
 

Alwin Kaashoek, KAAder kerkadvies 
Analyse van de gebouwen: Wat kunnen we er mee? En wat kost dat? 

 
Wijkwerkgroepen De Rank en Immanuëlkerk-Ontmoetingskerk 

Wat willen we als wijkgemeente? Welk gebouw past daar idealiter bij? 
 

VAN HARTE WELKOM!  
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Hoe kunnen we samen een proces vormgeven dat zal leiden tot een vitale 

gemeente met een passende en toekomstbestendige organisatie en 

huisvesting?  

Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan het plan van aanpak (zie achterzijde). 

In deze tweede project-nieuwsbrief informeren we u en jullie graag over een 

aantal aspecten van dit project.  

In het project komen twee lijnen samen:  

   1. Met de keuze van welk kerkgebouw, of welke kerkgebouwen, kunnen we als 

       Protestantse Gemeente te Waddinxveen de toekomst in? 

   2. Het proces van samengaan van de wijkgemeenten Immanuëlkerk en  

       Ontmoetingskerk. Dat proces zal in dit project worden geïntegreerd. 

Het kan u niet ontgaan zijn dat de wijkwerkgroepen flink aan de weg hebben 

getimmerd met nieuwsberichten, brieven en enquêtes. De nodige stellingen of 

vragen zijn op u afgevuurd. En u hebt u in uw reacties niet onbetuigd gelaten. 

Waarvoor dank! Al die reacties zijn door de wijkwerkgroepen verwerkt en in kaart 

gebracht en worden op 3 juli gepresenteerd. Zo wordt het plaatje helder van hoe 

we gemeente willen zijn en wat dat betekent voor de eisen die we stellen aan 

ons toekomstige kerkgebouw. Oftewel wat voor een kerkgebouw past idealiter bij 

onze huidige en toekomstige manier van kerk-zijn? 

Arend Jan Smits heeft in het kader van zijn stage voor de opleiding tot kerkelijk 

werker zijn groepsinterviews gehouden over welke ‘dromen’ er zijn over de 

toekomst van de gemeente. En ook hoe deze bijdragen aan de samenhang in de 

gemeente. De presentatie van de resultaten houdt u nog tegoed want helaas is 

hij 3 juli verhinderd. 

Alwin Kaashoek van KAAder kerkadvies heeft ondertussen de huidige 

kerkgebouwen in kaart gebracht en zal de resultaten daarvan presenteren: 

Welke mogelijkheden zijn er in de huidige situatie? Hoe kunnen ze aangepast 

worden? En wat zijn de exploitatiekosten van de huidige kerken? Zouden de 

huuropbrengsten nog omhoog kunnen? En welke kosten zijn er verbonden aan 

het gebruik door De Rank van het Coenecoopcollege? Allemaal basisgegevens 

die nodig zijn om ‘vraag en aanbod’ bij elkaar te brengen.  

Ook krijgt u deze avond inzicht in de financiële situatie van de gemeente. We 

kunnen wel allerlei mooie plannen maken, maar kunnen we dat ook betalen? 

Zowel op de korte als op de lange termijn?  

Verder komen de (on-)mogelijkheden om te bouwen in Triangel, gesprekken met 

bondgenoten en gegadigden etc. aan de orde.  

Kortom, een gemeenteavond die u niet wilt missen en waar u uiteraard ook kunt 

reageren op de presentaties… 

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Of tips voor de volgende 

nieuwsbrief? Neemt u dan gerust contact met mij op:  

Jan Boer (projectleider), janboer@kerkvitaal.nl, 06 111 11 538.  

mailto:janboer@kerkvitaal.nl


Projectorganisatie    

Om het project tot een goed einde te brengen is een projectteam samengesteld 

met een afvaardiging van twee personen uit elke wijkgemeente. Dit 

projectteam zal uiteindelijk een advies uitbrengen aan de Algemene  

 

Projectteam 
 Projectleider Jan Boer                                              

Immanuëlkerk Carlo Schep 

Immanuëlkerk Marius Verboom 
Ontmoetingskerk Sytze Fokkema 

Ontmoetingskerk Wijtze Visser 
De Rank Matthijs Oosterom 

De Rank Wim Molenaar 

Adviseur Alwin Kaashoek 
Stagiair Kerkvitaal Arend Jan Smits(CHE) 

 
Wijkwerkgroep Immanuëlkerk 

Projectteamlid Carlo Schep 
Projectteamlid Marius Verboom 

 Roel Visser   

 Henk  Bakker 
 Evalien de Haan  

 Ruud Snoeker 
 Dicky van Gemeren 

Wijkwerkgroep Ontmoetingskerk 
Projectteamlid Sytze Fokkema  

Projectteamlid Wijtze Visser 

 Arie Eikelenboom 
 Peter Vingerling 

 Linda vander Heiden 

 Joost van Viegen 

 Hans Looijen    

 
Wijkwerkgroep De Rank 

Projectteamlid Matthijs Oosterom 
Projectteamlid Wim Molenaar 

 Sylvia Koolmees 
 Gerrit Smit 

 Hannie Smit 

 Bert van Noort 
 Arjan Berkouwer 

 Arie Pieter van Dijk 
 Monique Oskam 

de Doortocht 

Kerkenraad. In de eerste fase van 

het project zijn ook wijkwerkgroepen 

actief die wat breder de 

wijkgemeente vertegenwoordigen, 

maar ook actief de wijkgemeente 

mee willen laten denken in hoe men 

gemeente wil zijn en welke wensen 

en eisen men (daarom) heeft ten 

aanzien van het toekomstige 

kerkgebouw. 
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 Februari  Maart April Mei Juni September Oktober November  Januari  Februari  2020 

Aktie >> procesontwerp dromen wensen eisen       

   Samenw. H.Gem.>> Triangel?        
 

GEMEENTE 
>>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>>> 

DE RANK          

           

IMMANUËLKERK         > 

ONTMOETINGSKERK         > 

            

Aktie >>      confronteren aanpassen afwegen adviseren besluiten  

            

 
GEBOUW 

IMMANUËLKERK          

ONTMOETINGSKERK          

COENECOOPCOLLEGE          

   Kerkgebouw in Triangel?        

Aktie >>  beschrijven analyseren mogelijkheden       

Bijeenkomst.            

AK (CvK) 21       10 16 1 juli   5 17 28 . 16 CvK          AK  

Projectteam  x           x  x           x x           x x           x x           x x           x x           x x           x x           x  

Ambtsdr.verg.  20             X   
Wijkkerkenraad   x             .  x  x   x               .  

Gem.avond   11  3 juli            X X  

Communicatie            

kerkblad Kopij 12.00 2               30  4 8             6 jul 31 aug       28  2               30 4 1  

 Distributie         14 11 16 .  20      18 jul 12 10 14     12 dec 16 13  

Infobrief   x  x x x x x x  

Bijdr. derden            

KKG ??  opnemen taxatie rapportage        

KAAder 
kerkadvies 

 
beschrijving omgeving rapportage eisenpakket inpassing kostenraming herbestem. advies 

  

2019 Februari  Maart April Mei Juni September Oktober November  Januari  Februari 2020 

 

Jan Boer   Kerkvitaal, gemeenteadvies en –begeleiding   janboer@kerkvitaal.nl 

Anna van Gelrestraat 30   3882CK  Putten    06 111 11 538    www.kerkvitaal.nl 

mailto:janboer@kerkvitaal.nl
https://maps.google.com/?q=nl%C2%A0+%0D+Anna+van+Gelrestraat+30%C2%A0%C2%A0+%C2%A03882CK%C2%A0+Putten&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=nl%C2%A0+%0D+Anna+van+Gelrestraat+30%C2%A0%C2%A0+%C2%A03882CK%C2%A0+Putten&entry=gmail&source=g
http://www.kerkvitaal.nl/

