
Algemene Kerkenraad van de 

Protestantse gemeente Hardenberg-Heemse

Verslag gemeenteavond d.d. 23-01-2023 in de Hessenwegkerk.

Aanwezig:  Henk Meulink (voorzitter), Jan te Bokkel (scriba), Werkgroep Witte of
Lambertuskerk, ds. Pieter Noordmans, Tinus Meilink, Ben Bakkenes, ds. Bert de Lange, Roel Schoemaker.
Zie verder de presentielijst van gemeenteleden.

1. Opening
Dhr. Henk Meulink opent de avond met het lezen van een lied dat recent ook bij een vergadering over
de Stadskerk voorgedragen is: “Ik heb mijn handen vol”

2. Inleiding op de gemeenteavond 23 januari 2023
Het gaat vanavond om presentatie Witte of Lambertus kerk. We hebben alle andere onderwerpen 
geschrapt (Stadskerk, Financiën, Veilige kerk en Energie). Deze houdt u van ons tegoed.
Terugblik:

 Start in 2019
 Silas-rapport 2020
 Voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad op 7 juli 2020
 2 gemeenteavonden
 juni 2022 gemeenteavond over voortgang
 Kernpunten beleidsplan

◦ De Höftekerk / De Schakel wordt centrale vierplek
◦ Een onderzoek of het mogelijk is de Witte of Lambertus kerk als vierplek in Heemse te 

laten fungeren

4. Witte of Lambertuskerk
Dirk van Lenthe presenteert de plannen van de werkgroep.

Opmerking: “de toren is eigendom van de kerkelijke gemeente”.
Die discussie wordt vanavond niet gevoerd. De toren blijft ongemoeid in deze gepresenteerde 
plannen.

De pilaar midden onder de galerij is geen dragende constructie – “geschilderde boomstam”. Die kan 
dus weg.

Het aantal zitplaatsen gaat terug van 295 naar 230.

Waarom niet allemaal stoelen? Het karakter van de kerk willen we graag behouden, daarom toch een 
aantal banken. Allemaal vurenhouten banken? Ja. Ook de monumentencommissie wil graag een 
aantal banken bewaard zien.

Rolstoeltoegankelijkheid is een belangrijk aandachtspunt. Ook een rolstoel ergens parkeren kan 
gemakkelijk, als we met stoelen gaan werken.

Beamer in de kerk? Zit nog niet in het plan, maar komt er wel in.

Garderobe in de kerk? Ja. Onder de toren. Bij de kleinere consistorie is ook nog ruimte. Ook een optie 
is om de jassen in de Aerninckhoff op te hangen en van daaruit de kerk te betreden.

Vier groepen kinderen/tieners huisvesten en dan ook nog koffiedrinken, kan dat tegelijkertijd? Met de 
zaalruimtes die we nu hebben ingepland zou dat mogelijk moeten zijn.



In de achterwand zit een schot van + 1660. Moet in de kerk blijven, maar wel op andere plek. 
Gedachte is om dat bijvoorbeeld in de buurt van liturgisch centrum te plaatsen.

Nooduitgang blijft.

Grafzerken blijven in de kerk liggen. De vloer wordt wel aangepast, maar deze elementen blijven.

Kunnen de kosten van de aanpassing van de Wol-kerk mede betaald worden uit het legaat? Er is een 
legaat van rond de 400.000 euro en het is de bedoeling dat dit ingezet wordt.

Is er al nagedacht over welke soort stoelen we willen? Nee, nu nog niet.

De stijgende bouwkosten zijn een belangrijk aandachtspunt en die stijging lijkt door te zetten. Is er 
een tijdsplan? Nee, nog niet. De Algemene Kerkenraad besluit volgende week.

De Algemene Kerkenraad wil graag een besluit nemen over de kerkgebouwen. Met name ook om niet 
volgend jaar in dezelfde situatie te komen zoals tijdens de huidige wintermaanden met een aparte 
dienstenregeling.

Bij het orgel blijft alles hetzelfde – met uitzondering misschien van een paar nieuwe stoelen.

Worden er nog zaken vanuit Hessenwegkerk ingezet in de Wol-Kerk. De bestaande preekstoel geheel 
verwijderen zal de commissie niet zeggen/voorstellen.

Ander medegebruik: kunnen er ook concerten etc. gegeven worden? De commissie vindt dat wel 
reeel, maar zegt tegelijkertijd: de Algemene Kerkenraad gaat daar over.

Kwaliteitsplan: aan welke criteria wordt wel voldaan? Aan welke niet?

 Het programma van eisen langslopend: we voldoen aan veel wensen;

 Aantal zitplaatsen wordt toch minder;

 Overkapping tussen A en W staat nog op losse schroeven;

 Er is geen lijstje van punten met percentages;

 De werkgroep staat achter het plan;

 De wijkkerkenraad heeft hier kennis van genomen, men vond het positief;

 Ook deze avond is bedoeld voor de beoordeling van het plan. Laat het weten, mag ook via de 
mail.

Is er een inschatting gemaakt van het aantal kerkgangers en hoe zich dat de komende tijd gaat 
ontwikkelen?
De commissie wil zoveel mogelijk zitplaatsen behouden.
Coronatijd heeft invloed gehad op kerkbezoek.

Hessenwegkerk verkopen levert financiële middelen op.

In een stichting kun je meer subsidiegeld ophalen dan via de kerkelijke organisatie. Kun je daarom 
een stichting oprichten? Daar is – zeker voor dit plan – geen rekening mee gehouden. 
Dan graag uitstel. Nee, we kunnen deze zaken niet vooruitschuiven, het voorstel staat het oprichten 
van een stichting ook niet in de weg.
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Kunnen we de inventaris (liturgisch centrum) van de Hessenwegkerk meenemen?

De functionaliteit van de Hessenwegkerk vergelijken met de WoL-kerk is niet gebeurd. Dat is niet de 
opdracht van de werkgroep.

Respect voor de werkzaamheden van de werkgroep. Gevoel dat het besluit al genomen is. Nee, ligt 
nog open.
Voorgenomen besluit ligt er wel. Op basis daarvan is de werkgroep is bezig geweest en heeft deze 
plannen voorbereid.

Met Hessenwegkerk doorgaan als vierplek? Dat is niet de opdracht aan de commissie geweest.

De functionaliteit van de Hessenwegkerk is vele malen hoger. Er worden veel kosten gemaakt aan de 
WoL-kerk. Blijft er zo wel geld over? 
Doorgaan met de Hessenwegkerk is geen haalbare kaart. Met het buitengebruik stellen van de 
Hessenwegkerk kun je als kerkelijke gemeente wel geld genereren, op een andere manier niet.

Vier ton (legaat) is alleen beschikbaar voor de WoL-kerk – niet voor de Hessenwegkerk.

7. Sluiting

ds. Pieter Noordmans sluit met ons deze avond met een kort gebed, het voordragen van ‘Avondzang’ 
en het samen zingen van Lied 248: De dag door uw gunst ontvangen’. Martijn van Breden begeleidt 
ons op de piano.
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