
Welkom

Gemeenteavond

PG Hardenberg-Heemse

22 januari 2023



Programma

1. Opening

2. Terugblik

3. Presentatie Commissie Witte of Lambertuskerk 

door Dirk van Lenthe

4. Pauze

5. Vragen aan de commissie

6. Sluiting door ds Pieter Noordmans



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 
• 13 juni 2022 gemeenteavond voortgang



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 7.000

• 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.



 
Waar staan we nu ?

Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek 

en de reacties uit de gemeenteavond zal er een 

definitief besluit door de AK worden genomen op 

30 januari 2023.
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