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In een volgepakte grote zaal in Welgelegen zijn meer
dan 150 gemeenteleden bij elkaar gekomen voor de
gemeenteavond. Ds. André van der Graaf opent de
vergadering met het lezen van Handelingen
2:41-42 (...) Dick Strijbos geeft vervolgens een
toelichting op de verkoop van Welgelegen. (...)
De verkoop betekent dat er gewerkt gaat worden
aan vervangende ruimtes voor het kerkenwerk. Het
CvK onderzoekt de verschillende mogelijkheden. Op
1 juni 2020 moet Welgelegen leeg opgeleverd
worden. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling
van het Nieuw Kerkelijk Centrum (NKC).
Vervolgens krijgt Jack Augustinus het woord over
de ontwikkeling van het NKC. Hij schetst het proces
van de besluitvorming over de activering van de
verkoop van Welgelegen, naar aanleiding van de
uitkomst van de inventarisatie van het onderhoud
van het kerkelijk onroerend goed voor de komende

10 jaar voor een totaalbedrag van € 1,3 miljoen. Er
is gestart met de ontwikkeling van een programma
van eisen door de gesprekken met gebruikers van
Welgelegen. Dit programma van eisen is uitgezet
bij een aantal ervaren kerkarchitecten en aan hen
is gevraagd om met ontwerpen te komen over de
mogelijkheden voor een NKC. In het programma
van eisen is ook de richting aangegeven voor het
“Verbinden” als kerkgemeenschap naar de bewoners van Heerde. De schetsen die zijn ingeleverd
door de architecten, zijn op de gemeenteavond
beschikbaar.
Op 5 plaatsen in Welgelegen zijn de ontwerpen voor
het NKC geplaatst. De groep van aanwezigen wordt
verdeeld en er wordt gevraagd om de ontwerpen te
beoordelen aan de hand van 5 vragen. De keuze
kan worden vastgelegd op een formulier. De vragen
hebben o.a. betrekking op de uitstraling, indeling,
en aansluiting op de kerk van het NKC. Door de grote
opkomst nemen we wat meer tijd om met elkaar
over de ontwerpen te spreken.

Update ontwikkeling nieuw kerkelijk centrum
Via deze update willen we u regelmatig op de
hoogte brengen van de ontwikkelingen rondom het
nieuw te bouwen kerkelijk centrum.
Samen met de gekozen architect Van Hoogevest
hebben we een startgesprek gehad in de kerk. We
hebben verschillende aspecten besproken die te
maken hadden met de opdracht. Ook hebben we de
reacties besproken die tijdens de gemeenteavond
naar voren zijn gebracht.
Eerste stap is nu om een gesprek met de gemeente
Heerde te organiseren. Dat is vanwege de corona
crisis al enkele keren uitgesteld, maar vindt nu eind
april plaats. Na dit gesprek, waarin ook Welstand
en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (monumentenzorg) zijn betrokken, horen we hoe de gemeente denkt over de door de architect voorgestelde
oplossing (dit is de visie zoals die ook op de gemeenteavond is getoond). Ook hopen we meer duidelijkheid te krijgen op benodigde ruimtelijke procedure
die hiervoor gevolg moet worden. Hierna kan de
architect met deze informatie, aangevuld met de
opmerkingen gemaakt op de gemeenteavond, aan
de slag om het ontwerp uit te werken.
Vooruitlopend op het ontwerp van het kerkelijk
centrum willen we het koor van de kerk geschikt
maken als vergaderruimte. Het koor is op dit moment vanwege de akoestiek niet geschikt om er in
een wat grotere groep (bijvoorbeeld een kerkenraad) te kunnen vergaderen. We hebben de architect
gevraagd om hiervoor een passend ontwerp te
maken, waarbij ook de bestaande functies van het
koor kunnen blijven functioneren. Het gaat daarbij
vooral om nieuw meubilair en een nieuwe aankleding, vanwege de Rijksmonumentale status zijn de
aanpassingen beperkt. De aangescherpte eisen ten
aanzien van de brandveiligheid worden wel meteen
meegenomen.

Eerste concept ontwerp Van Hoogevest Architecten
Naast het geschikt maken van het koor als vergaderruimte, willen we ook graag tijdelijk een unit
naast de kerk plaatsen, waar op zondag de kinderoppas kan plaatsvinden. Dit is vooralsnog één van
de weinige functies die niet in de Ontmoetingskerk
gehuisvest kan worden. De vergunning hiervoor is
inmiddels aangevraagd. Met het koor, de tijdelijke
unit en het koetshuis hebben we als kerk enkele
ruimtes beschikbaar waar in de periode tot aan de
oplevering van het nieuwe gebouw kerkelijke activiteiten kunnen plaatsvinden.
We hebben naar aanleiding van ons vorige bericht
enkele aanmeldingen voor de commissie ontvangen. Vindt u het leuk om mee te denken, zaken te
organsiren of mogelijk uw eigen expertise in te
brengen, meldt u aan!
Namens de commissie Nieuw Kerkelijk Centrum:
Dick Strijbos, Albert Draaijer, Jack Augustinus,
Wiljan Bruggeman, Eline van Lohuizen en Erik
Mekelenkamp
nkc@hervormdheerde.nl
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