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Programma

1.  Opening
2. Terugblik
3. Commissie Stadskerk
4. Commissie Witte of Lambertuskerk
5. Veilige Kerk
6. Aanpassing plaatselijke regeling 
7. Presentatie actie kerkbalans
8. Sluiting



Terugblik

• Mei 2019, nieuw beleidsplan “Snoeien om te 
bloeien”

• 2 Juli 2019 , “snoeiplan”
• Najaar 2020 onderzoek Silas naar de gebouwen
• 11 febr 2020 presentatie Silas rapport
• Voorjaar 2020 advies van de wijken, CJR en CvK
• 7 juli 2020 voorgenomen besluit AK
• 14/21 sept 2020 gemeenteavonden



Kernpunten Beleidsplan

- Wijkgericht werken
- Pastoraat boven gebouwen
- Onderlinge Solidariteit
- Transparantie
- Sluitende Begroting



Achtergrond besluit

• Vanaf 2006 daling van het aantal 
leden van 12.000 naar 8.000

• Jaarlijks oplopend exploitatie tekort
• Pastoraat boven gebouwen
• Veel ongebruikte gebouwen
• Financiële ruimte creëren om te 

investeren in de bloei van de kerk



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.



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.



 

Stadskerk



Gemeenteavond 
PKN-gemeente Hardenberg-Heemse

maandag 13 juni 2022

“Stadskerk”
namens projectgroep “Stadskerk”:

 Eberhard Dijkhuis, Bart Jonkers (vz), 
Frank Kaman, Kim Nijeboer, Mini Prins, 

Wim van der Wel, Henrieke Wolbink



“Stadskerk”

1) Waarom moet dat?

2) Wat is dat, een “Stadskerk”?

3) Wat is er tot nu toe gebeurd?



Waarom moet dat?

We willen in 2050 nog een levendige 
kerkelijke gemeente zijn, maar …..

…het ledental loopt al 50 jaar lang 
terug en die trend zet door.



Waarom moet dat?

Dus moeten we echt iets nieuws 
doen! (Silas: wijzigen kerkelijk 
concept).

Wat dan? Silas: een “Stadskerk”.



    Wat is dat, een “Stadskerk”?

1) een kerkgebouw de hele week 
open en voor iedereen ;

2) open in en voor de samenleving;
3) een gebouw waar het bruist.



    Wat is dat, een “Stadskerk”?

Een gebouw met:
activiteiten op ideologische en 
theologische basis,
met trekkers zoals een 
horecafaciliteit of andere zaken.



    Wat is dat, een “Stadskerk”?

 en dat professioneel georganiseerd.
Als kerkelijke gemeente 
daadwerkelijk iets doen voor de 
samenleving. Dat kost geld en dus 
moeten er ook inkomsten zijn. 



    Wat is er tot nu toe gebeurd?

De AK heeft:
1) besloten tot een projectgroep,
2) 1 van de predikanten gevraagd dit 

te ondersteunen en
3) een voorzitter gevraagd,feb. 2022.



    Wat is er tot nu toe gebeurd?

De predikant en voorzitter hebben 
leden voor de projectgroep 
gevraagd (maart/april 2022).



    Wat is er tot nu toe gebeurd?

De projectgroep heeft:
In 2 vergaderingen (mei/juni 2022) 
verkend welke mogelijkheden er zijn 
via …  een gestructureerde 
hersenhoos-sessie.



    Wat is er tot nu toe gebeurd?

Dit door suggesties te doen over:
1)Hoe geven we sociale en spirituele 
invulling aan de “Stadskerk” van de 
toekomst?



    Wat is er tot nu toe gebeurd?

en
2) Hoe kunnen we geld verdienen 
met het kerkgebouw ?
 



    Wat is er tot nu toe gebeurd?

Ieder die aanvullend suggesties 
heeft over beide vragen kan die 
mailen naar
 b.jonkers@planet.nl
 



    Wat is er tot nu toe gebeurd?

De projectgroep gaat de suggesties 
meer bundelen en richting geven op 
13 juli aanstaande.
 



    Wat is er tot nu toe gebeurd?

Verder:
-met een klankbordgroep spreken,
-concrete uitwerking maken; “Wat is 
nodig om dit te realiseren?”,
-zomer 2023 plan gereed.
 



 

Witte of Lambertuskerk
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Werkgroep WoL - Aerninckhoff

Terugblik
•Zomer 2020: installatie van een 
werkgroep vanuit Heemse onder 
voorzitterschap van ds. De Lange

•Opdracht werkgroep: onderzoeken 
of de Witte of Lambertuskerk 
toekomstbestendig gemaakt kan 
worden en wat de kosten zijn 



Werkgroep WoL - Aerninckhoff

Terugblik
•Juni 2021: Rapportage werkgroep 
aan AK    
•Conclusie: opdracht is niet 
uitvoerbaar met name vanwege 
budgettaire redenen
•September 2021: herstart 
werkgroep na besluit Algemene 
Kerkenraad over budget.

    



Werkgroep WoL - Aerninckhoff

Uitgangspunt

•Max budget: € 1.000.000,-    (incl. 
BTW)
    



Werkgroep WoL - Aerninckhoff

    

Jos Muis, Jaap Meerveld, Renate 
Bruins, Hester Op de Haar, Be 
Wolbink, Jan Hendrik Pullen, Herma 
Mulder, Jonathan Zandman, Henk 
Hamhuis/Arend Deuten (sinds 10-2-
2022), Henk Bosch (secretaris), Dirk 
van Lenthe (voorzitter) 

Leden werkgroep:



Werkgroep WoL - Aerninckhoff

    Programma van eisen op 
hoofdlijnen

•Goede vierplek voor wijk Heemse, 
gebruikers moeten zich thuis voelen
•Goede mogelijkheden voor 
samenkomsten



Werkgroep WoL - Aerninckhoff

    Programma van eisen op 
hoofdlijnen
•Ruimtes geschikt voor 
bijeenkomsten van kerkelijke aard 
(evt. ook voor andere gebruikers)
•Rekening houden met goede 
toegankelijkheid, duurzaamheid, 
geluid- en beeldvoorzieningen.



Werkgroep WoL - Aerninckhoff

Aanpak tot nu toe

•Herstart werkgroep 29 september 
2021
•Herijking programma van eisen en 
ontwerp
•Contact met Monumentenwacht



Werkgroep WoL - Aerninckhoff

Aanpak tot nu toe

•Globaal onderzoek naar subsidies 
en asbestinventarisatie
•Actuele tekeningen WoL en 
Aerninckhoff laten maken



Werkgroep WoL - Aerninckhoff



Werkgroep WoL - Aerninckhoff

Concept 
schets WoL



Werkgroep WoL - Aerninckhoff

WoL: doorsnede kerk



Werkgroep WoL - Aerninckhoff

Aerninckhoff
•Aanpassingen grote zaal 
(consistorie, multifunctionele 
inrichting, akoestiek, isolatie, 
verwarming)
•Aandacht voor ontmoetingen
•Uitgangspunt: huidige keuken en 
toiletten handhaven



Werkgroep WoL - Aerninckhoff

Aerninckhoff: concept schets



Werkgroep WoL - Aerninckhoff

Vervolgstappen
Plannen WoL en Aerninckhoff verder 
uitwerken:
•voorlopig ontwerp
•kostencalculaties WoL en 
Aerninckhoff 
•technische installaties / 
duurzaamheid



Werkgroep WoL - Aerninckhoff

Vervolgstappen

•Plan presenteren aan AK en CvK 
(najaar 2022?)



Werkgroep WoL - Aerninckhoff

Vragen?



 

Veilige kerk



 

Plaatselijke regeling



 

Presentatie actie Kerkbalans



 

sluiting

zingen lied 1006



Lied 1006

“Onze Vader in de 
hemel”
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