


Technische mededeling,
Tijdens de vorige gemeenteavond 
ervaarden enkele kijkers het 
stoppen/stilstaan van de uitzending.

De oplossing is:
uitzending stoppen en opnieuw starten 

van de uitzending



Aan deze online gemeenteavond werken mee:

Gerard Pronk, Techniek

Jan Boer en Alwin Kaashoek, Adviseurs

Willem Biesheuvel, Observator projectgroep

Dik de Vogel, Administrateur CvK

Rien van Zanten, projectgroep

Bas Vos, projectgroep

Albert van der Ploeg, projectgroep

Piet van Bostelen, projectgroep



Agenda

1. Welkom en uitleg agenda door Bas Vos, voorzitter 

2. Bezinning door Laurien Hoogerwerf

3. Beantwoorden, mondelinge en schriftelijke vragen na 1e gemeenteavond

4. Toelichting op het proces, Zorgen Delen door Willem Biesheuvel

5. Pauze (Tijdens de pauze worden vragen van gemeenteleden verzameld)

6. Beantwoording binnengekomen vragen 

7. Volgende stap is: Kerkenraadsvergadering 19 mei 2021 

8. Sluiting door Bas Vos



Bezinning door pastor

Laurien Hoogerwerf



3 U hebt toch ondervonden hoe goed de 
Heer is? 

4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die 
door de mensen werd afgekeurd maar 
door God werd uitgekozen om zijn 
kostbaarheid, 

5 en laat u ook zelf als levende stenen 
gebruiken voor de bouw van een 
geestelijke tempel. 





Toelichting en antwoorden op mondeling 

en schriftelijk gestelde vragen: 

Jan Boer / Kerkvitaal

Alwin Kaashoek / KAAder
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Anna van Gelrestraat 30 3882CK Putten 06 111 11 538 www.kerkvitaal.nl



Proces 1
enquête



Aantal %
Bezuiniging Gebouwen 359 85%
Bezuiniging Pastoraat 20 5%
Bez. Gebouwen en Pastoraat 8 2%
Geen mening / anders 33 8%

Aantal verzonden brieven 1116 100%

Respons 420 38%

Aantal toelichtingen 261 62%

Uitslag enquête mei 2019
Totaal



Proces 1
enquête
samenstelling projectteam



Proces 1
enquête
gemeenteavond introductie – beleidsplan - PvA
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Plan van aanpak    Protestantse Gemeente te 
Koudekerk aan de Rijn / Hazerswoude-Rijndijk 
1.  Wat voor een gemeente willen we zijn?

Welke eisen stelt dit aan de gebouwen?
2. Wat zijn de mogelijkheden met de huidige gebouwen

(incl. kosten en opbrengsten (bij verhuur of verkoop))?
3. Hoe zijn 1 en 2, binnen de randvoorwaarde van de 
doelstelling, zo goed mogelijk bij elkaar te brengen?
Welke aanpassing is daar eventueel voor nodig?
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1.  Wat voor een gemeente willen we zijn?
Welke eisen stelt dit aan de gebouwen?

2. Wat zijn de mogelijkheden met de huidige gebouwen

(incl. kosten en opbrengsten (bij verhuur of verkoop))?

3. Hoe zijn 1 en 2, binnen de randvoorwaarde van de doelstelling, zo 
goed mogelijk bij elkaar te brengen?

Welke aanpassing is daar eventueel voor nodig?



Proces 2
Programma van eisen
wat past?

OKC  ja, met kanttekeningen
BKC  nee, tenzij

onderzoek BKC
historisch – waardenstelling (buro Arcx)
architectonisch (Buro Stiel, Ron Verduijn
afstemming bg Alphen a.d. Rijn

Uitkomst: BKC kan (maar nu nog incl. Onder Dak)
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Voorstel amendement op besluittekst
Het besluit is gebaseerd op de overtuiging dat de 
voorgestelde plannen voor aanpassing van de Brugkerk 
gerealiseerd kunnen worden. Op basis van de gevoerde 
gesprekken is dat ook te verwachten. Maar zekerheid is er 
pas als de vergunning wordt verleend. De kerkenraad zal zich 
inspannen om zo spoedig mogelijk over deze vergunning te 
kunnen beschikken en zich beraden welke consequenties dit 
heeft voor de planning.
NB 2     Mocht de burgerlijke gemeente de benodigde 
vergunning voor aanpassing van de Brugkerk niet verlenen, 
dan zal de kerkenraad op dat moment zich opnieuw over
de gebouwenkwestie buigen en opnieuw 

een besluit nemen.
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VERGELIJKING
KOSTEN EN OPBRENGSTEN

BKC en OKC

grafiek, vanuit de brochure

begrotingsjaar 2022



€ -150.000 

€ -100.000 

€ -50.000 

€ -

€ 50.000 

€ 100.000 

€ 150.000 

€ 200.000 

€ 250.000 

€ 300.000 

€ 350.000 

 R18  R19  B 20  B 21  B 22  B 23  B 24  B 25  B 26  B 27  B 28  B 29

Verloop algemene reserve opties: zonder OKC of BKC

 ongewijzigd beleid  zonder beheer en BKC  zonder beheer en OKC



Kosten, begrotingsjaar 2022



Opbrengsten, begrotingsjaar 2022



Resultaat per jaar,
basis begrotingsjaar 2022

BKC OKC
Kosten 38.100 44.200
Opbrengsten 22.500 31.000
Nadelig resultaat 15.600 13.200



Beantwoording vragen 
A. Proces

B. Financiën

C. Visie en advies

D. Vervolg

E. Divers
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Aanpassingen Brugkerk 



Beantwoording vragen 
A. Proces

B. Financiën

C. Visie en advies

D. Vervolg

E. Divers



Pauze
+/- 20 minuten om uw vraag te mailen of 

per telefoon door te geven



Heeft u een vraag:
stuur nu een mail naar:

scriba@pknkoudekerk.nl

U kunt nu ook bellen naar:
06 - 401 081 15
06 - 405 013 86
06 - 333 22 103
06 - 539 441 31 

beschikbaar tijdens en na de pauze



Beantwoording van de vragen



U kunt deze 2e

online gemeenteavond
terugkijken op:

Kerkdienstgemist.nl



Volgde stap:

19 mei 2021 hoopt de kerkenraad 

na het kennen en horen van de 

gemeente een besluit te kunnen 

nemen en de te nemen 

vervolgstappen te bespreken



Gedicht ter afsluiting 1

Samen gemeente zijn als we
niet mogen samenkomen,
creatief omgaan om toch
de mensen te bereiken,
elkaar een hart
onder de riem steken,
zodat niemand zal
hoeven te bezwijken.



2
Via internet wil je de 
kinderen
proberen te bereiken,
want het contact mag
hier ook doorgaan,
om ze toch ook steeds
te laten weten,
dat ze er toch niet
alleen voor staan.



3
Ouderen en eenzamen in
hun huizen moeten blijven,
die mogen we op vele
manieren laten weten,
een kaartje, tekening
of een telefoontje,
dat ze mogen merken dat
ze niet worden vergeten.



4

Samen gemeente zijn
in deze crisistijd,
want we mogen weten in
alle vreugde en verdriet,
de Heere zal altijd voor
ons willen zorgen,
deze trouwe Vader



Dank voor uw aandacht en 
inbreng tijdens deze 2e online 

gemeenteavond
Heeft u nog een vraag of opmerking,

mail deze naar de scriba:

scriba@pknkoudekerk.nl

Kerkenraad, Protestantse gemeente te Koudekerk 
aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk
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