
 
 

Nieuwsbericht voorgenomen besluit gebouwen 

   

 

Op dinsdagavond 7 juli 2020 heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hardenberg 

Heemse een nieuwe stap gezet in het proces gebouwen. Hierbij brengen wij u op de hoogte. 

Sinds de fusie Hervormd gemeente en de Gereformeerde kerk in 2006 zijn wij met een derde in ledenaantal 

gekrompen, van 12.000 naar 8.000 leden in 2020. Onze jaarlijkse begrotingen laat al jaren een dalende trend 

zien en sluit al enkele jaren negatief.  Op basis van de jaarlijkse verliezen is het noodzakelijk te snoeien in onze 

kosten. Dit willen wij op een verantwoorde wijze doen, met een visie op de toekomst. Deze visie hebben wij 

vastgesteld in het beleidsplan ”Snoeien om te bloeien” van 2018. In dit beleidsplan hebben we uitgesproken 

dat we pastoraat belangrijker vinden dan gebouwen. Vanuit dit beleidsplan hebben we een aantal 

bezuinigingsmaatregelen vastgesteld waaronder het uit de exploitatie halen van twee kerkgebouwen. Hiermee 

creëren we financiële ruimte om te investeren in de toekomst en opbloei van onze kerk.  

Bureau Silas ( Kerkelijk Waardebeheer ) heeft middels een onderzoek naar onze gebouwen infrastructuur een 

aantal voorstellen gedaan ( scenario’s ), waarmee wij de toekomst in kunnen. 

De wijkkerkenraden, de Centrale Jeugdraad en het College van Kerkrentmeesters hebben de afgelopen 

maanden kunnen studeren op deze scenario’s en een advies geformuleerd met een keuze voor een bepaald 

scenario.  

Op basis van deze adviezen heeft de Algemene Kerkenraad nu unaniem een voorgenomen besluit genomen.  

Besluit ( voorgenomen ) m.b.t. Hardenberg centrum. 

• De Höftekerk / de Schakel wordt gekozen als kerklocatie voor de toekomst in Hardenberg Centrum  en 

als vierplek voor alle reguliere en bijzondere erediensten. Deze locatie is een versterking voor het 

toekomstige kerk zijn, vanwege een goede functionaliteit en passend financieel perspectief. 

• Voor de Stephanuskerk wordt gezocht naar een kerkelijke herbestemming. Hierbij willen we de 

Stephanuskerk incidenteel kunnen blijven gebruiken als bijzondere locatie voor rouwen en trouwen. 

• Het CVK wordt verzocht om op basis van dit voorgenomen besluit een financiële doorrekening te 

maken van de hier mee te bereiken besparingen. 

 

Besluit ( voorgenomen ) m.b.t. Heemse. 

• We besluiten een onderzoek in te stellen om of het mogelijk is de Witte of Lambertus kerk zodanig 

aan te passen dat het beter geschikt is voor reguliere kerkdiensten. Hierbij rekening houdende met de 

verschillende wensen en eisen die er vanuit Heemse leven, op het gebied van o.a.  toegankelijkheid, 

liturgisch centrum, bijgebouwen etc. Belangrijk bij dit onderzoek is wat de mogelijkheden binnen de 

monumentenwet zijn.  

• Tevens zal bij dit onderzoek worden onderzocht wat de beste mogelijkheden zijn voor de 

Hessenwegkerk in de toekomst.  Verkoop, verhuur of herontwikkeling. 

• Het CVK wordt verzocht om op basis van dit voorgenomen besluit een financiële doorrekening te 

maken van de hier mee te bereiken besparingen. 

• Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek en de reacties uit de gemeenteavond zal er een 

definitief besluit worden genomen. 

Gemeenteavond 

De gemeenteavond m.b.t. gebouwen centrum Hardenberg zal gehouden worden op maandag 14 september in 

de Höftekerk. De gemeenteavond voor Heemse zal gehouden worden op maandag 21 september in de 

Hessenwegkerk. 

Op de gemeenteavonden zal het besluit vanzelfsprekend uitvoerig worden toegelicht. Hierbij is alle 

gelegenheid vragen te stellen. Hoe deze avonden worden georganiseerd zal afhangen van de mogelijkheden 

die wij hebben i.v.m. de maatregelen voor verspreiding van COVID-19. 

Voor dringende vragen kunt u altijd terecht bij: scriba-ak@pknhardenbergheemse.nl. 

 

Voor het overige wensen we nu eerst iedereen die met vakantie gaat een fijne tijd! 


