
Een nieuwe Wheme
E E N  P L E K  V O O R  I E D E R E E N 

Helpt u mee dit te realiseren?



JV Niek

D E     N I E U W E     W H E M E...       ...E E N     P L E K     V O O R     I E D E R E E N

Elke vrijdagavond, vanaf september tot 
en met april komen wij als JV NIEK sa-
men in de Wheme. 

De Wheme is voor ons de ‘thuisbasis’. Door 
de gezellige bijeenkomsten ontstaat er elke 
keer weer een fijne sfeer. Helaas ontbreken 
er (nog) aspecten om de Wheme tot een ‘ei-
gen’ plek te maken. De aankleding van de 
Wheme is niet echt ingericht op de jeugd 
van tegenwoordig. In de nieuwe Wheme 
zou het fijn zijn om een gezellige en com-
fortabele ruimte tot onze beschikking te 
hebben met een frisse uitstraling, zodat 
het voor de leden uitnodigend is om na het 

programma nog even te blijven hangen en 
na te praten over de avond of de afgelopen 
week. Ook gaat de nieuwe Wheme ons aan 
wat betreft het jaarfeest: het hoogtepunt 
van het JV-jaar om aan de gemeenteleden 
te laten zien wie wij zijn. In een nieuwe 
Wheme hopen wij meer mensen te kunnen 
ontvangen, mede door de aanwezigheid 
van een verbeterd ventilatiesysteem. Met 
de nieuwe Wheme hopen we dat ook het 
geluidssysteem verbeterd wordt. Wij hopen 
dat met de realisatie van (de inrichting van) 
een nieuwe Wheme ook op deze aspecten 
aan ons tegemoet kan worden gekomen.  
Door in de nieuwe Wheme een eigen plekje 

voor de jeugd (inclusief onze vereniging) te 
creëren, wordt er een tweede ‘thuis’ opge-
richt: een rustpunt in een wereld vol uitda-
gingen! Voor JV NIEK is dit een belangrijk 
uitgangspunt!

Namens JV NIEK hartelijk dank!

Vanuit de kerkenraden  
Noord en Centrum
We horen het veel om ons heen: het is goed dat de huidige 
Wheme gaat worden vervangen door een nieuwe; dat is geen 
overbodige luxe. Er zijn namelijk een groot aantal voordelen 
die wij en anderen met ons zien in een nieuw te bouwen ge-
bouw, dat aan de Dorpskerk wordt ‘bevestigd’.
 
Een gebouw tegen de Dorpskerk betekent een ontmoetingsplek voor 
de gemeente voor en na de (zondagse) erediensten. Iedere kerk heeft 
immers tegenwoordig - op welke wijze dan ook - een grote hal die als 
ontmoetingsruimte kan dienen en waar je als gemeente (ook bij minder 
goed weer) kunt ‘samenscholen’ na (of voorafgaande aan) de dienst.
Een ruimte waar niet alleen kapstokken en toiletten kunnen worden 
gesitueerd, maar waar ook de kinderoppas en de kindernevendienst 
kan worden gehouden….. zonder  door de regen te hoeven lopen. Een 
ruimte tegen de oude Dorpskerk lijkt gewaagd, maar wie de tekening 
heeft gezien en de architect kent die veel ervaring heeft met dit soort 
projecten, moet wel erkennen dat het er goed uit gaat zien. Enerzijds 
de oude kerk, waar veel gemeenteleden bepaalde gevoelens voor 
hebben omdat ze er zijn gedoopt, getrouwd of belijdenis hebben ge-
daan en misschien wel het geloof hebben gevonden en hopelijk heb-
ben ervaren. Anderzijds een nieuw gebouw dat gaat bijdragen aan 
het gemeente-zijn. Een lang gekoesterde wens van veel gemeentele-
den die regelmatig in de Dorpskerk kerken, gaat hiermee in vervulling. 
De Dorpskerk is samen met ‘de Wheme’ ook een centraal punt in Her-
vormd Nunspeet. Met zowel het kerkelijk bureau als Radio Contact 
onder het dak heeft het – alleen al om die reden – ook een centrale 
functie. Het mes snijdt dus aan twee kanten: een beter onderdak voor 
kerkelijk bureau, Contact en alle andere gebruikers en anderzijds de 
ontmoetingsruimte. 
Met het ‘verplaatsen’ van de Wheme en het herinrichten van het ter-
rein van de huidige Wheme ontstaat er een unieke kans om ook de 
gemeente Nunspeet te laten bijdragen; voor Hervormd Nunspeet en 
de burgerlijke gemeente een win-win-situatie om dit plan te kunnen 
realiseren.
We hopen dat veel gemeenteleden figuurlijk (en/of letterlijk!) een 
steentje willen bijdragen om dit plan de komende tijd gerealiseerd 
te krijgen. Als iedereen naar draagkracht bijdraagt moet dat - Deo  
Volente - goed komen.

Kerkelijk Bureau
Komende maand, 16 september 1996, is het precies 20 jaar 
geleden dat ik begon als hoofd van het kerkelijk bureau. In 
deze 20 twintig jaar heb ik al heel wat veranderingen mee-
gemaakt. 

Predikanten kwamen en gingen, evenals kerkrentmeesters, die 
eerst nog kerkvoogden heetten, en ook hun voorzitters.Gemeente-
leden vertrokken naar elders of  kwamen te overlijden, maar geluk-
kig meldden zich ook nieuwe leden aan, werden kinderen gedoopt 
en deden (jong-) volwassenen belijdenis van hun geloof.  De collec-
temunt ging van één gulden, naar 1,25 gulden en na de euro van  60 
naar 70 cent. In plaats van contant te betalen, betaalt bijna ieder-
een nu met de pin en inmiddels kun je zelfs via de website munten 
bestellen en thuis laten bezorgen.  De telefoon gaat misschien wat 
minder als in het begin, maar met de mail wordt het alsmaar druk-
ker. Wat is hetzelfde gebleven op ons kerkelijk bureau? We proberen 
nog steeds een plek te  zijn waar iedereen zich welkom voelt. Een 
centrale plaats in onze gemeente. Hier stromen mensen uit alle wij-
ken en richtingen binnen.  Even luisteren naar de man met een ern-
stig zieke vrouw, een nieuwkomer die een juiste plek zoekt binnen 
een van de wijken. Even een praatje met iemand die een ingrijpen-
de verhuizing achter de rug heeft, of van wie de partner nog maar 
kort geleden overleden is. Komen we nog aan werken toe? Ja zeker, 
ook dat nog, maar het stukje menselijk contact willen we graag 
waarborgen op deze centrale plek binnen onze grote hervormde 
gemeente. Wie weet straks in een nieuw gebouw, waar de tempe-
ratuur beter geregeld is, geen vervelende geurtjes uit de afvoer-
putjes in de hal omhoog komen, de vloerbedekking weer toonbaar 
is, evenals het meubilair. Een plek waar we ons niet voor hoeven 
te schamen. Maar hopelijk 
nog steeds met de warmte 
die u  gewend bent en dan 
bedoelen we dus niet die 
van de verwarming! 

Wim Eilander
Hoofd kerkelijk bureau

En verder...
Met de realisatie van een Nieuwe Wheme zal er straks ook een stijl-
volle ruimte ontstaan die zeer geschikt is voor het houden van een 
condoleance, een rouwdienst en eventueel een afsluitende brood-
maaltijd of koffietafel. Er wordt een opbaarruimte gerealiseerd en 

 
 
de aansluiting met de Dorpskerk zorgt ervoor dat alles onder één dak 
gehouden kan worden. Diverse ondernemers hebben al interesse 
getoond in deze ontwikkeling. 

Commissie Ouderenmiddagen
Als ouderencomité van de Hervormde Gemeente Nunspeet 
zijn wij dankbaar en blij met het genomen besluit  van de  
Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmees-
ters dat het plan om een nieuwe Wheme te bouwen is goed- 
gekeurd. 

Tijdens de gemeente informatieavond zijn de voor en tegens bespro-
ken en uitgelegd. Wij realiseren ons dat er nog veel moet gebeuren en 
dat dit niet alleen de taak is voor de Project Commissie Wheme (PCW).  
Op de gehele Hervormde Gemeente Nunspeet rust een verantwoor-
delijkheid om dit plan te doen slagen. 
De nieuwe Wheme wordt onzes inziens een gebouw met een func-
tie voor de gehele Hervormde Gemeente Nunspeet.  Als wij, als ge-
meenteleden, met elkaar de schouders eronder zetten, zorgen voor 
een breed draagvlak, kan de realisatie van de nieuwe Wheme een 
feit worden!
Naast de oproep om financiële steun vragen wij u om gebed om ze-
gen en leiding van de Heere God rondom dit project.  
Wij, als ouderencomité van de Hervormde Gemeente Nunspeet, 
zien uit naar een gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd. We 
wachten dan ook met spanning af wanneer de nieuwe Wheme in 
gebruik kan worden genomen en zien ernaar uit de ouderen van de 
gemeente en alle overige gasten met vreugde te kunnen begroeten 
in dit nieuwe, prachtige gebouw.

Namens het Ouderencomité

Christenvrouw Hulshorst/Nunspeet
Vele jaren kwamen we met rond de 100 vrouwen iedere eerste 
dinsdagavond van de maand samen in de Wheme en hielden daar 
onze verenigingsavonden. Altijd met heel veel plezier. Helaas is het 
gebouw niet meer van deze tijd en allerlei gebreken hebben ons 
doen besluiten uit te zien naar een ander onderkomen. Graag waren 
we in een nieuw gebouw verder gegaan. Mocht de Nieuwe Wheme 
er komen, dan zullen we over terugkeer na gaan denken. We hopen 
in elk geval dat de actie succesvol zal verlopen!

Bestuur Christenvrouw

Radiocontact 50 jaar
Wij als medewerkers van Contact hopen dit jaar ons 50 jarig 
bestaan te vieren. Een omroep die moet blijven bestaan, om 
het evangelie buiten onze kerkmuren te brengen.

Ook heeft dit zijn nut, noodzaak en continuïteit wel bewezen! Met 
veel enthousiasme doen wij dit allereerst voor de kerkradio luiste-
raars en nu ook al weer 30 jaar via Radio Nunspeet. Met name via 
Radio Nunspeet kunnen wij als Hervormde gemeente het Evangelie 
en de informatie, onder die luisteraars brengen.
Om dit te kunnen doen, zijn wij onder Gods zegen, met een team 
van 38 medewerkers daarmee bezig.
En om dit te kunnen blijven doen, heb je goede apparatuur en ui-
teraard ook een voldoende grote werkruimte als studio nodig. Deze 
perfecte ruimte hebben wij nu tot onze beschikking  en de kerkrent-
meesters hebben ons toegezegd dat deze terugkomt in de nieuwe 
Wheme.
Ook hierin worden wij ondersteund door de kerkrentmeesters. Die 
kunnen dat weer niet zonder uw steun, daarom ook onze oproep 
om met gulle hand te geven, om dit grote project tot een goed ein-
de te brengen. 

Namens het team van Contact
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Heeft u vragen?
Tijdens de gemeente-informatieavond op 24 mei 2016 heeft 
de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters 
een formulier beschikbaar gesteld met de meest voorkomen-
de vragen en antwoorden over het project Nieuwe Wheme. Dit 
formulier is nog steeds op te vragen bij het kerkelijk bureau of 
via onze website te downloaden. 

Hoe komt het gebouw eruit te zien?
Op het voorblad van deze brochure is afgebeeld hoe de bui-
tenzijde van de nieuwe Wheme er uit komt te zien. Om u een 
beeld te geven van het interieur zijn de plattegronden van de 
nieuwbouw bij deze brochure gevoegd. Hieronder volgt een 
toelichting.

Op de begane grond komen twee ingangen, in elke zijgevel een. 
Via deze ingangen gaat men ’s zondags ook naar de kerkzaal voor 
de diensten. De huidige achteringang van de kerk blijft met deuren 
afsluitbaar (is een brandweereis). Er wordt nog wel bekeken of de 
achteringang verbreed kan worden zodat er extra ruimte in de hal 
ontstaat wat ten goede komt aan de ontmoetingsmogelijkheden 
voor gemeenteleden na afloop van de kerkdienst.

Op de begane grond komt het kantoor van het kerkelijk bureau, voor-
zien van een loket waar bezoekers zich kunnen melden. Tegenover 
het kerkelijk bureau komen toiletten en garderobes en daarachter 
een rouwkamer waar een overledene kan worden opgebaard. Be-
zoekers hebben via een aparte ingang toegang tot deze ruimte.

Naast het kerkelijk bureau komt een grote zaal die door middel van 
een verplaatsbare wand in twee zalen gesplitst kan worden. Deze 
zaal sluit weer aan op een technische ruimte waar o.a. de installa-
ties voor verwarming en airconditioning zijn ondergebracht.  Aan de 
consistoriezijde komen een keuken die aan de hedendaagse eisen 
voldoet en ook garderobes. Langs de keuken lopend kom je in de hui-
dige consistorie. Aangezien het interieur erg gedateerd is, verdient 
deze ruimte ook een opknapbeurt. Hiervoor wordt nog een apart 
plan gemaakt.

In de achtergevel van de grote zaal komen toegangsdeuren zoals 
deze ook in de huidige achtergevel van de kerk zitten (zie hiervoor 
de afbeelding op het voorblad). Deze toegang wordt gebruikt voor 
bijzondere gelegenheden zoals trouwerijen en begrafenissen. 

Via twee trappen komen we in de kelder van het gebouw. Hier komt 
een archiefruimte voor het kerkelijk bureau. Deze is beperkt qua 
grootte. Dit is een bewuste keuze er vanuit gaande dat we de archie-
ven zoveel mogelijk gaan digitaliseren. In de kelder komen verder 
een ruimte voor de jeugdclubs, een paar bergruimtes en de studio 
van Radio Contact. De jeugdruimte en bergruimtes kunnen ook in-
gezet worden voor vergaderingen en besprekingen. 

De kelder was aanvankelijk groter gepland qua oppervlakte. Door 
optimalisatie in het ontwerp worden de uitbouwen in de kelder  
achterwege gelaten hetgeen een aanzienlijke financiële besparing 
oplevert.

Financiering van een nieuwe Wheme
De kosten voor de bouw en inrichting van een nieuwe Whe-
me zijn geraamd op € 1.300.000. Met de versobering die tot 
nu toe is doorgevoerd in het ontwerp met nadruk op de klei-
nere onderkeldering, wordt naar verwachting een besparing 
bereikt van ca. € 150.000.

Wellicht is er nog meer besparing te bereiken door middel van zelf-
werkzaamheid bij de afbouw en inrichting van het gebouw. Het is 
momenteel nog moeilijk te bepalen wat dit financieel oplevert, maar 
dit wordt nog verkend.
Uitgaande van de beoogde opbrengst uit de verkoop van de het hui-
dige Wheme-terrein en de beoogde donaties door gemeenteleden, 
moet er nog een tekort van € 200.000 – 300.000 gefinancierd wor-
den. Het College van Kerkrentmeesters hebben in hun meerjarenbe-
groting een reservering opgenomen voor groot onderhoud aan de 
huidige Wheme. Mogelijk kan een deel hiervan benut worden voor 
de financiering van het tekort aangevuld met andere financierings-
vormen. Het is de taak van het College van Kerkrentmeesters om dit 
uit te zoeken en te regelen.

Uw hulp gevraagd! 
Een belangrijke voorwaarde voor de 
realisatie van een nieuwe Wheme is 
dat er op 1 oktober 2016 via donaties 
en toezeggingen een startkapitaal 
beschikbaar is van € 500.000,-. Tot 
op het moment van schrijven is er  
€ 283.000,- toegezegd. Het reste-
rende bedrag hopen we de komende 
weken bijeen te brengen door middel 
van deze actie. 

Uw toezegging in de vorm 
van een periodieke gift? 
Een mogelijkheid om uw gift volledig af te trekken, is het sluiten 
van een schenkingsovereenkomst met de kerk. Voor dergelijke 
schenkingen geldt geen drempel. Wel is het noodzakelijk dat er 
voor een periode van (tenminste) vijf jaar een (vast) bedrag wordt 
toegezegd.  
Bij het kerkelijk bureau zijn overeenkomstformulieren beschikbaar, 
maar zij zijn ook te downloaden via www.belastingdienst.nl

Online toezeggen?

Via www.hervormdnunspeet.nl kunt u uw toezegging ook online
 invoeren. 


