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Het (voorgenomen) besluit met betrekking tot de gebouwen in Heemse wordt bekrachtigd en als besluit ter 
hand genomen om er gevolg aan te geven.
In 2020 is het zo geformuleerd: “We besluiten een onderzoek in te stellen of het mogelijk is de Witte of 
Lambertuskerk zodanig aan te passen dat deze 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.”

De bouwcommissie Witte of Lambertuskerk/Aerninckhof is er in geslaagd om de plannen zodanig uit te werken 
en te presenteren dat er geloof en vertrouwen is ontstaan dat de Witte of Lambertuskerk met de nodige 
aanpassingen volwaardig kan blijven functioneren als reguliere vierplek in Heemse. Voor het verrichtte werk tot
nu toe is veel waardering. Er wordt groen licht gegeven om de plannen te concretiseren.
Tegelijkertijd zijn er veel zaken die aandacht behoeven en nog verder uitgewerkt dienen te worden:

 De overdekte corridor tussen de Aerninckhof en de Witte of Lambertuskerk is van groot belang voor 
toegankelijkheid en functionaliteit;

 Monumentenzorg dient goedkeuring te verlenen;
 Er zal in het verdere traject speciale aandacht voor de inrichting nodig zijn;
 De vraag zal beantwoord moeten worden of een stichtingsvorm zinvol is en (financiële) voordelen 

biedt;
 De presentaties en gesprekken – onder andere de gemeenteavond van 23 januari j.l. – hebben 

waardevolle inzichten en ideeën opgeleverd die meegenomen worden in verdere planvorming en 
uitwerking;

 Het maximumbedrag dat hiervoor beschikbaar is blijft € 1.000.000. Het legaat is een onmisbaar 
onderdeel van dit budget.

Voor de zomer van 2023 wil de Algemene Kerkenraad een nieuwe presentatie zien waarin uitwerking gegeven 
wordt aan deze kanttekeningen.

Dit heeft tot gevolg dat het tweede deel van het voorgenomen besluit: “Tevens zal bij dit onderzoek worden 
onderzocht wat de beste mogelijkheden zijn voor de Hessenwegkerk. Verkoop, verhuur of herontwikkeling” ook
tot uitvoer gebracht kan worden. Op een geschikt moment zal de Hessenwegkerk buiten gebruik gesteld 
worden. Daarvoor is nodig dat er diensten gehouden kunnen worden in de aangepaste Witte of Lambertuskerk 
en dat er een traject is doorlopen waarbij gekeken wordt naar de toekomst van het gebouw van de 
Hessenwegkerk, de bijgebouwen en het bijbehorende terrein.
Het College van Kerkrentmeesters zal een schets maken waarin uitgewerkt wordt op welke wijze de 
Hessenwegkerk, de bijgebouwen en het terrein uit de exploitatie gehaald kunnen worden. Een 
inschrijvingsprocedure waarbij potentiële kopers uitgenodigd worden om met plannen te komen voor een 
nieuw gebruik van de Hessenwegkerk of voor nieuwe functies op deze locatie is een reële optie. Daarbij zal 
gekeken worden naar mogelijke financiële opbrengsten, maar de waardering voor toekomstige activiteiten op 
deze plek in Heemse zal daarbij ook een rol (kunnen) spelen. Dit onderwerp zal te zijner tijd op een 
gemeenteavond besproken worden.

Het (voorgenomen) besluit met betrekking tot Hardenberg centrum wordt bekrachtigd:
“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.

De Höftekerk / de Schakel blijven in gebruik voor de kerkdiensten. De Stephanuskerk blijft vooralsnog 
eigendom van de PG Hardenberg-Heemse, is verhuurd, maar is in bijzondere gevallen te gebruiken, zoals bij 
zang-, rouw- en trouwdiensten.

De commissie Stadskerk heeft recent voor alle leden van de wijkkerkenraden een avond georganiseerd waarin 
ruimte was om met elkaar op een frisse, inspirerende manier te kijken naar mogelijkheden om kerk te zijn en 
te blijven in een ongewisse toekomst.
De commissie krijgt alle steun en medewerking om de plannen verder ter hand te nemen en uit te werken.


