
VOORGENOMEN BESLUITEN AK Protestantse Gemeente Huizen 17 maart 2022 
 
Advies College van kerkrentmeesters 
Het CvK vindt dat de werkgroep ‘Huis voor Iedereen’ met de keuze voor de Oosterlichtkerk een weloverwogen 
advies heeft uitgebracht. Het CvK adviseert de AK het advies van de werkgroep ‘Huis voor Iedereen’ te volgen 
en de locatie Oosterlichtkerk aan te wijzen als de voorkeurslocatie voor het ene kerkgebouw van de PGH. Het 
CvK is overigens van mening dat de gevraagde keuze voor één kerkgebouw heel lastig is, omdat elk 
kerkgebouw specifieke voor- en nadelen heeft en voor betrokken gemeenteleden ook emotionele waarde 
heeft. Het door de werkgroep ‘Huis voor Iedereen’ geschetste scenario is ook financieel aantrekkelijk t.o.v. 
gebruik/eigendom van de andere locaties en zal het meest bijdragen aan een gezonde financiële huishouding 
van de gemeente. 
 
In het advies van de werkgroep ‘Huis voor Iedereen’ zijn onderstaande criteria en afwegingen opgenomen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Nadat het CvK het advies van de werkgroep Huis voor Iedereen heeft overgenomen luidt het voorgenomen 
meerderheidsbesluit van de algemene kerkenraad: 

a. De Oosterlichtkerk wordt de voorkeurslocatie voor het ene kerkgebouw van de PGH. 
b. Onderzoek de mogelijkheden voor en noodzaak van aanpassingen, verbouw en/of 

herontwikkeling van de Oosterlichtkerk. 
c. Onderzoek de herontwikkelopties voor de Kruiskerk en de Goede Herderkerk, zoals die in het 

advies van het CvK zijn beschreven, en geef daarbij prioriteit aan de locatie Kruiskerk. 
d. Bij de herontwikkeling van de locaties Kruiskerk en Goede Herderkerk wordt de optie van een 

‘vierplek’ voor de PGH meegenomen in de planontwikkeling. 
 

Aanvullende besluiten 
e. Voer op bestuurlijk niveau een overleg met de gemeente Huizen over de strategische opties van 

de drie locaties. 
f. Voer een vervolgonderzoek uit en stel een plan op voor de verduurzaming en beperkte 

uitbreiding van en de toevoeging van enig groen aan de Oosterlichtkerk. 
g. Voer een haalbaarheidsstudie naar de herontwikkeling van de Oosterlichtkerk-locatie als het 

bestuurlijke overleg met de gemeente Huizen daartoe aanleiding geeft. 
 

 


