
Informatie over het proces gebouwen. 
In Kerkklank editie december heeft u uitgebreid kunnen lezen wat de stand van zaken is m.b.t. het 
proces gebouwen. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Achter de 
schermen vinden er gesprekken plaats van de werkgroep WoL kerk met het Oversticht. Het 
Oversticht draagt zorg voor monumentenzorg en informeert de werkgroep over de ( on) 
mogelijkheden van een verbouwing / aanpassing van de WoL kerk. In februari zal de werkgroep de 
AK informeren over haar bevindingen/conclusies en aanbevelingen. 
Daarnaast is het CvK druk doende met gesprekken met serieus geïnteresseerde huurders. Bij deze 
gesprekken moet de nodige informatie worden uitgewisseld en worden alle opties besproken. Dat 
vraagt bij elke stap weer om het nodige huiswerk te doen. Ondertussen maakt de lock down het 
allemaal niet makkelijker. 
De Algemene Kerkraad komt 24 januari online bij elkaar om mogelijke ontwikkelingen te bespreken. 
Na deze Algemene kerkenraadsvergadering hopen we u wat uitgebreider te informeren, al 
verwachten we nog geen echte nieuwe stappen te kunnen melden. Na de februari vergadering zullen 
we u ook weer op de hoogte brengen. 
Tenslotte. Helaas blijken geruchten over een reeds verkochte of verhuurde Hessenwegkerk 
hardnekkig aan te houden. Dat vinden we heel erg jammer en vervelend. Dat is nl niet het geval ! Dat 
past ook niet binnen het voorgenomen besluit van de AK in juli 2020. Mochten er überhaupt stappen 
in die richting worden ondernomen in de toekomst, dan is dat verbonden aan de definitieve 
besluitvorming. Ook zijn wij daarbij gehouden aan de regels en procedures van de Kerkorde. 
 
Update corona maatregelen. 
Onze landelijke organisatie heeft ons deze week dringend geadviseerd voorlopig te stoppen met 
zingen tijdens de kerkdiensten. Daartoe zijn drie belangrijke redenen te noemen: 

• De recente gebeurtenissen in twee verschillende kerkelijke gemeentes n.a.v. zingen in de 
kerk. 

• De opkomst van de besmettelijker (Britse) variant van het covid virus. 
• Het meest recente advies van de werkgroep “zingen in de kerk”. Dit meest actuele advies 

laat ons zien dat zingen momenteel erg gevaarlijk is en daarom sterk wordt afgeraden. 
Als moderamina AK/CvK en CvD hebben we besloten om dit advies per direct op te volgen. Voorlopig 
gaan we daarom niet meer live zingen in onze diensten. 
 
 


