
In februari van dit jaar stelden we u op de hoogte van de acceptatie van het nieuwe 
beleidsplan voor de jaren 2022-2025. Bij deze ontvangt u de eerste nieuwsbrief 

waarin we u op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen die er zijn rondom 
dit plan. Ondanks dat het niet onmiddellijk zichtbaar is in het gemeenteleven, wordt 

er namelijk achter de schermen hard gewerkt aan een goede uitvoering van het 
opgestelde beleid. Zo worden er o.a. allerlei voorbereidingen getroffen voor het 

nieuw te bouwen Multifunctioneel Centrum (MFC) en het verder vormgeven van het 
missionaire werk in onze gemeente.
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Om te komen tot een goede nieuwbouw 
zijn er (na een oproep in de kerkbode) 
verschillende werkgroepen geformeerd 
die steeds vanuit een ander gezichtspunt 
nadenken over de inrichting van het nieuwe 
gebouw. 

Zo is er een gebruikersgroep ‘Beheer’, 
waarin o.a. de kosters, schoonmakers en 
medewerkers van het kerkelijk bureau 
zitten. Zij denken vanuit hun specifieke 
invalshoek na over waar bijvoorbeeld de 
vergaderruimtes en werk- en kopieerruimtes 
zouden moeten komen, hoe de inrichting 
van de keuken er uit zou kunnen komen te 
zien en hoe een goede ontmoetingsruimte 
gerealiseerd kan worden. Ook is er een ‘Wijk 
Next’ gebruikersgroep (aangevuld met 20-ers 
en 30-ers) die nadenkt over hoe de jeugd en 
jongeren zich thuis kunnen gaan voelen in het 
nieuwe gebouw. Zij denken na over vragen 
als: Waar kunnen de catechisaties het beste 
gegeven worden? 
Hoe richten we de kerkzaal zo in dat ook 
jongeren zich daar prettig bij voelen?  

Wat voor wensen zijn er vanuit de 
verschillende clubs voor een goede invulling 
van de ruimtes? Tot slot is er ook een 
gebruikersgroep ‘Algemeen’, die nadenkt 
over hoeveel ruimtes er in het nieuwe 
gebouw moeten komen en hoe groot die 
ruimtes moeten zijn. Bovendien is deze 
groep bezig met allerlei technische aspecten 
van de gebouw-inrichting (licht, geluid, 
akoestiek, opname-apparatuur en beamer 
mogelijkheden). 

Elk van deze gebruikersgroepen heeft een 
eigen voorzitter gekozen, die vervolgens 
weer zitting heeft in een overkoepelende 
projectgroep. In deze projectgroep zitten 
ook de architect en kerk-rentmeesters. Hier 
worden alle wensen en voorkeuren verzameld 
en gekoppeld aan het programma van eisen 
(PVE) dat voor het gebouw is opgesteld. 
Uiteindelijk komt hier dan een schetsontwerp 
uit voor het nieuwe gebouw. Binnenkort 
hoopt deze overkoepelende projectgroep dit 
eerste schetsontwerp aan u te laten zien op 
een inloopavond in CCK2 op 28 juni a.s. Meer 
daarover straks in deze nieuwsbrief. 
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Er is een missionair team samengesteld dat 

bezig is met de nadere invulling van het werk 

van de missionair predikant. Er wordt gezocht 

naar hoe we nog meer een missionaire 

gemeente kunnen worden dan we nu al zijn. 

Het team denkt na over wat de missie en visie 

van onze gemeente zou moeten zijn als we de 

samenleving om ons heen willen dienen. Ook 

komt er een concrete taakomschrijving voor 

de missionair predikant.

Als AK zijn we bezig met het aantrekken 

van een begeleider die de gemeente en de 

verschillende kerkenraden kan helpen om 

te komen tot een goede herindeling van de 

wijken. 
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Op dinsdag 28 juni hopen we als AK een 
inloopavond te organiseren in CCK2 en de 
Suite (19:30 – 21:00 uur). Deze avond zal in 
het teken staan van alle hiervoor genoemde 
punten. Er zullen op deze avond verschillende 
tafels zijn waaraan u kunt aanschuiven en 
even kunt horen op welke manier er de 
afgelopen tijd gewerkt is aan het nieuwe 
beleidsplan. Let op: u kunt dus ook later dan 
19:30 uur binnenkomen en dan bij een tafel 
aanschuiven.

Op deze avond zal er bijvoorbeeld een 
(doorlopende) presentatie zijn (van telkens 
ongeveer 10 minuten) over hoe het nieuwe 
gebouw er uit zal komen te zien. Daarna krijgt 
u de mogelijkheid om vragen te stellen en uw 
bezwaren of wensen in te brengen. Er zal die 
avond ook een maquette beschikbaar zijn van 
het nieuwe gebouw, zodat u een nog beter 
beeld krijgt van hoe het nieuwe MFC er uit 
zal gaan zien. 

Ook zal er een tafel zijn rondom het 
missionair gemeente zijn, waar het missionair 
team u graag bijpraat over de ontwikkelingen 
van de afgelopen tijd en waar u met hen 
in gesprek kunt gaan over wat u hierin 
belangrijk vindt. 

Zoals u merkt wordt er achter de schermen 
hard gewerkt aan de uitvoering van 
het beleidsplan. We zijn blij met het 
enthousiasme waarmee zo velen van onze 
gemeente de plannen oppakken. We hopen 
u te ontmoeten op de inloopavond van 28 
juni en daar met u verder door te praten over 
alle ontwikkelingen. Na de zomervakantie 
ontvangt u dan van ons wederom een 
nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen.
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