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ACHTERGROND 

We willen een vitale gemeente zijn, daar gaan we voor. Echter, bij ongewijzigd beleid zullen de inkomsten 

van de Protestantse Gemeente te Veenendaal steeds meer achterblijven bij de uitgaven. De algemene 

kerkenraad besloot daarom op 17 februari 2016 definitief, na de gemeente daar op 4 februari over 

gehoord te hebben, om op termijn 2 van de 4 kerkgebouwen aan de eredienst te onttrekken en af te 

stoten. Bewust 2, zodat de hele gemeente in beweging moet komen. Tegelijkertijd werd de regiegroep 

ingesteld om het proces te begeleiden. De focus was en is om te komen tot een vitale en 

toekomstbestendige Protestantse Gemeente Veenendaal. (zie figuur blz. 4)  

 

STAND VAN ZAKEN 

De regiegroep heeft haar werk er op zitten en vanaf oktober was een werkgroep actief, bestaande uit 

leden van de Algemene Kerkenraad met daaraan als voorzitter toegevoegd senior-gemeenteadviseur Jan 

Boer als onafhankelijk procesbegeleider.  

De leden van de werkgroep waren verder: 

 Derkjan Niezing, voorzitter  Algemene Kerkenraad 

 Gert van de Weerdhof, voorzitter College van Kerkrentmeesters 

 Symon Jagersma (Aller Erf, Bezield verband) 

 Leo van Berkel (De Goede Reede, Commissie Toekomst Gebouwen) 

 Foppe Dupuis (Sola Fide) 

 Hans van der Meer (Petrakerk) 

De werkgroep heeft veelvuldig de (moderamina van) de kerkenraden geconsulteerd die ondertussen in de 

gevormde ‘koppels’ met elkaar in gesprek zijn om als het mogelijk is samen te gaan en een nieuwe 

wijkgemeente te vormen. De Algemene Kerkenraad heeft, in aansluiting op de wens van de 

wijkkerkenraden, er ook de voorkeur aangegeven binnen deze koppels een kerkgebouw aan te wijzen 

waarmee de gemeente verder kan. 

De werkgroep heeft, aan de hand van een model met criteria en wegingsfactoren, op basis van de meest 

recente gegevens, een doorrekening gemaakt welke gebouwen het meest in aanmerking komen om te 

behouden. De uitkomsten daarvan bevestigden dat de gemeente beschikt over vier goed functionerende 

kerkgebouwen die ook voor wat betreft de capaciteit van de kerkzaal weinig van elkaar verschillen. In het 

model zijn o.a. ook de door een onafhankelijk taxateur geschatte opbrengst bij verkoop en 

verkoopbaarheid gerelateerd aan deze opbrengst en de te verwachten impact op de gemeente bij verkoop 

opgenomen.  

Als we dit alles meenemen komen we tot de volgende uitkomsten. 

 

 

  



De werkgroep heeft een adviesrapport geschreven, de conclusies daarvan gedeeld in de AK-vergadering 

van 8 februari en het rapport op 15 februari aan de AK aangeboden. Het adviesrapport is op aanvraag 

beschikbaar via scriba@pkn-veenendaal.nl 

Het door de werkgroep opgestelde besluitvoorstel is in de AK-vergadering van 15 februari in hoofdlijnen 

overgenomen. De AK heeft uiteindelijk het volgende besloten: 

 

BESLUIT 

Met betrekking tot de keuze van het kerkgebouw tussen  

Wijkgemeente Aller Erf & wijkgemeente Centrum Zuid Sola Fide 

overweegt de Algemene Kerkenraad dat uit de rapportage van de werkgroep gebleken is dat:  

 Er verschillen bestaan in grootte en leeftijdsopbouw van de beide wijkgemeenten.  

 Wijkgemeente Aller Erf heeft ca. 1.785 leden, de wijkgemeente Centrum Zuid Sola Fide 1.294. 

 Mede gezien deze verschillen er voor gemeenteopbouw betere mogelijkheden bestaan om deze 

vanuit het kerkgebouw Aller Erf vorm en inhoud te geven. 

 Het kerkgebouw Aller Erf op een goede locatie midden in een winkelcentrum ligt en daardoor goed 

zichtbaar is als kerk in de wijk en gezien deze locatie er goede mogelijkheden voor missionaire 

activiteiten aanwezig zijn. 

 De wijkgemeente Aller Erf samen met de PGV, thans besprekingen voert om te komen tot extra 

zaalcapaciteit.  

 

Aandachtspunten en voorwaarde: 

 De akoestiek van de kerkzaal dient te worden verbeterd. Dit ter beoordeling van een onafhankelijke 

deskundige. 

 De uitbreiding van de zaalcapaciteit is voorwaarde voor besluit. 

 Als in de komende 2 jaar dat het gebouw aan de Eikenlaan 3 nog niet is verkocht, een bod wordt 

ontvangen op het kerkgebouw aan het Ronde Erf zal het voorliggende besluit tot verkoop van het 

kerkgebouw Sola Fide aan de Eikenlaan 3 worden heroverwogen.  

 De wijkgemeente Aller Erf wordt dringend verzocht inschikkelijk te zijn waar het gaat om de wensen en 

ideeën die bestaan bij de leden van de wijkgemeente Sola Fide aangaande alle zaken betreffende de 

inrichting van het kerkgebouw, organisatie en opzet van de nieuwe wijkgemeente.  

 

Besluit inzake gebruik kerkgebouw wijkgemeenten Aller erf & Centrum Zuid Sola Fide  

Voorgaande feiten en omstandigheden in aanmerking nemende besluit de Algemene Kerkenraad dat:  

 Het kerkgebouw gelegen aan het Ronde Erf ter beschikking wordt gesteld aan de nieuw te vormen 

wijkgemeente(n) bestaande uit de huidige wijkgemeenten Aller Erf en Centrum Zuid Sola Fide. 

 Het kerkgebouw Sola Fide, gelegen aan de Eikenlaan 3, uiterlijk medio 2019 aan de eredienst wordt 

onttrokken. 

 Het College van Kerkrentmeesters verzocht wordt een procedure op te stellen voor verkoop van het 

kerkgebouw aan de Eikenlaan 3 waarbij het uitgangspunt is  dat het kerkgebouw op uiterlijk 31-12-

2019 is verkocht. 

  



Met betrekking tot de keuze van het kerkgebouw tussen: 

Wijkgemeente De Goede Reede & wijkgemeente Centrum Zuid Petrakerk  

overweegt de Algemene Kerkenraad dat uit de rapportage van de werkgroep gebleken is dat: 

 Goede verkoopmogelijkheden lijken te bestaan voor het kerkgebouw gelegen aan de Vondellaan 2. 

 Door behoud van het kerkgebouw aan de Kerkewijk de zichtbaarheid van de Protestantse Gemeente 

te Veenendaal als Kerk en gebouw aanwezig blijft. 

 De grootte van het kerkgebouw/bebouwing en het perceel aan de kerkewijk mogelijkheden biedt voor 

vele kerkelijke activiteiten. 

 Het kerkgebouw aan de Kerkewijk de mogelijkheid biedt om zo nodig en te zijner tijd als enige 

kerkgebouw van de PGV te fungeren.  

 Ondanks het geringere aantal leden er een hoge mate van continuïteit in kerkbezoek bestaat bij de 

leden van de wijkgemeente Centrum Zuid Petrakerk. 

 

Aandachtspunten en voorwaarde: 

 Als na een periode van één jaar dat het kerkgebouw De Goede Reede aan Vondellaan 2 te koop staat 

er geen aannemelijk bod in relatie tot de taxatiewaarde is geweest, zal het voorliggende besluit tot 

verkoop van het kerkgebouw De Goede Reede aan de Vondellaan worden heroverwogen. 

 Er verbetering van de parkeergelegenheid wordt gerealiseerd bij het kerkgebouw aan de Kerkewijk bij 

voorkeur d.m.v. het bestraten van de voortuin (voor zover de Gemeente Veenendaal daar 

toestemming voor verleent). 

 De wijkgemeente Centrum Zuid Petrakerk wordt dringend verzocht inschikkelijk te zijn waar het gaat 

om te de wensen en ideeën, die bestaan bij de leden van de wijkgemeente De Goede Reede 

aangaande alle zaken betreffende de inrichting van het kerkgebouw, organisatie en opzet van de 

nieuwe wijkgemeente. 
 

Besluit inzake gebruik kerkgebouw wijkgemeenten De Goede Reede en & Centrum Zuid 

Petrakerk 

Voorgaande feiten en omstandigheden in aanmerking nemende besluit de Algemene Kerkenraad dat:  

 Het Kerkgebouw gelegen aan de Kerkewijk 135 ter beschikking wordt gesteld aan de nieuw te vormen 

wijkgemeente(n) bestaande uit de huidige wijkgemeenten De Goede Reede en Centrum Zuid 

Petrakerk. 

 Het kerkgebouw De Goede Reede, gelegen aan de Vondellaan 2, uiterlijk medio 2019 aan de 

eredienst wordt onttrokken. 

 Het College van Kerkrentmeesters verzocht wordt een procedure op te stellen voor verkoop van het 

kerkgebouw aan de Vondellaan 2 waarbij het uitgangspunt is  dat het kerkgebouw op uiterlijk 31-12-

2019 is verkocht. 
 

  



HET VERVOLG VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES 

Het zogenaamde ‘kennen en horen’ is in Samen Een aangekondigd en twee zondagen na elkaar in de 

kerk afgekondigd en heeft woensdag 22 februari plaatsgevonden in De Goede Reede. De Algemene 

Kerkenraad wil u echter ook gelegenheid geven om schriftelijk uw zienswijze te geven ten aanzien van het 

gebouwenbesluit. Dat kan tot 18 maart 2017, bij voorkeur per mail, bij de scriba van de Algemene 

Kerkenraad, dhr. Huub Lavooy, scriba@pkn-veenendaal.nl  Het is niet doenlijke iedereen een inhoudelijke 

reactie te geven. Wel krijgt u een ontvangstbevestiging zodat u weet dat uw reactie meegewogen wordt in 

de definitieve besluitvorming in de AK die op 29 maart gepland staat. Overigens gaat het dan niet om het 

aantal reacties maar om de inhoud: Zijn er zaken die wel relevant zijn maar door de AK over het 

hoofd zijn gezien en derhalve niet meegenomen in de afwegingen die tot het besluit hebben geleid. Dan 

kan ze die zaken alsnog meenemen in de definitieve besluitvorming. 

De AK wil graag met u in gesprek over het besluit en de gevolgen daarvan en komt graag bij u langs op 

de volgende wijkgemeenteavonden: 

 6-3 Wijkgemeenteavond Petrakerk  

 8-3 Wijkgemeenteavond De Goede Reede  

14-3 Wijkgemeenteavond Aller Erf 

16-3 Wijkgemeenteavond Sola Fide 

 

HET VERVOLG VAN HET PROCES  
Op 29 maart 2017 zal de Algemene Kerkenraad alle reacties uit de gemeente en de kerkenraden wegen 

en dan het definitieve besluit nemen. Vervolgens is er dan ruimte om te anticiperen op een Vitale 

Protestantse Gemeente Veenendaal met twee plaatsen waar we de Eredienst vieren. De wijkkerkenraden 

gaan hard verder met het proces op wijkniveau. Hoe ga je als twee wijkgemeenten opnieuw beginnen? 

Wat voor een wijkgemeente wil je samen worden? En hoe ga je dat samen realiseren? 

 

TENSLOTTE 
De infobulletins 1,2,3, en 4 zijn nog terug te vinden op www.pkn-veenendaal.nl  Het ziet er naar uit dat dit 

het laatste infobulletin in deze serie is. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Boer, gemeenteadviseur, oud-voorzitter AK-werkgroep Voorbereiding Gebouwenbesluit  

http://www.pkn-veenendaal.nl/

