
Verbouwing Witte of Lambertuskerk. De werkgroep WoL kerk heeft na 
uitwerking van een aantal  ideeën een advies uitgebracht aan de AK. Ook 
het CvK heeft naar de plannen gekeken en er een advies over 
uitgebracht. Zowel de werkgroep als het CvK zijn unaniem van mening 
dat de uitgewerkte plannen niet aanvaardbaar zijn voor onze gemeente. 
De kosten zijn te hoog. De AK heeft dit advies overgenomen. Het lag in de 
bedoeling om in deze vergadering een definitief besluit te nemen over de 
gebouwen kwestie. Dit besluit stelt de AK nu uit tot begin 2022. De 
werkgroep heeft een nieuwe opdracht gekregen om binnen gestelde 
financiële kaders te kijken welke mogelijkheden wel aanvaardbaar zijn. 
Zodra er weer een nieuwe ontwikkeling is brengen we u op de hoogte.

Het idee Stadskerk; In ons beleidsplan hebben we ons tot taak gesteld 
naar nieuwe vormen van geloofsgemeenschap te kijken. Al langer 
bespreken we in de AK het idee “Stadskerk”. Het idee achter een 
Stadskerk is dat we nadrukkelijker aanwezig willen zijn in de lokale 
samenleving, door onder andere ons kerkgebouw doordeweeks open te 
stellen voor allerlei activiteiten en daarbij samen te werken met andere 
kerkgenootschappen. De dagelijkse openstelling van de Höftekerk is daar 
al een kleine uitwerking van. Het idee achter “Stadskerk” staat ons als AK 
en wijkkerkenraden wel aan, maar we weten niet goed hoe we ons dat 
moeten voorstellen in de Hardenbergse omgeving. We weten niet of het 
uiteindelijk ook past bij ons. We hebben in de AK besloten om hiervoor 
een werkgroep samen te stellen die dit idee gaat bestuderen en met 
voorstellen komt. Deze werkgroep moet vanuit de wijken gesteund 
worden door een klankbordgroep, waardoor eventuele plannen die uit de 
verkenning voortvloeien, ondersteund worden vanuit de wijken. 
De werkgroep wordt nog samen gesteld en gaat na de vakantieperiode 
aan de slag. 

Corona versoepelingen: De AK heeft besloten om in lijn met de 
adviezen van PKN Nederland vanaf zondag 27 juni een aantal 
versoepelingen door te voeren:
• 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen mag gebruikt worden 

voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers 
aangehouden wordt.

• Er mag weer gezongen worden.
• Mondkapjes zijn niet meer verplicht.
Vooraf aanmelden via Scipio en registratie van de aanwezigen bij een 
kerkdienst of vergadering blijft noodzakelijk, evenals 1,5 meter afstand en 
handen desinfecteren.


