
Lochem, oktober 2019 

Opdracht van de Kerkenraad PGL aan de Bouwcommissie Verbouwing Witte Kerk 
 
 
 
Besluiten en overwegingen 
De Kerkenraad heeft besloten, na reeds in 2017 de gemeente gehoord te hebben, om de Witte Kerk 
inclusief nevenruimten te gaan renoveren en verbouwen met als doel het gehele gebouw klaar te 
maken voor de toekomst. De overwegingen hiervoor zijn : 

- de PGL wil een ruimte hebben voor vieren en andere (kerkelijke) activiteiten welke qua 
innerlijk en uiterlijk meer past bij deze tijd en qua technieken en milieusparende maatregelen 
ook klaar is voor de toekomst  

- de PGL wil daarbij een gebouw wat toegankelijk en bruikbaar is voor alle (leeftijds-)groepen. 
 
Samenstelling van de commissie 
De kerkenraad heeft besloten dat de kern van de bouwcommissie uit 3 personen vanuit de vorige 
bouwcommissie zal bestaan vanwege de door hen reeds opgedane ervaring en kennis van het vorige 
traject. Bij eventuele uitbreiding of “inhuur” zal voor het goed functioneren van deze commissie het 
essentieel zijn dat nieuw leden bouwtechnische- en/of liturgische- en/of praktische kennis en ervaring 
met inrichting bezitten. Tevens dient de commissie te bestaan uit vrouwen en mannen. Als laatste 
maar niet minder belangrijk bekend zijn met de wensen en gevoelens die leven onder de leden van de 
PGL over de verbouwing in relatie tot te maken kosten en financiële positie van de PGL. 
De kerkenraad stelt de samenstelling van de commissie vast en verstrekt de opdracht. 
 
Opdracht 
De commissie zal in iedere fase van het traject van ontwerp, definitief ontwerp, aanbesteden en keuze 
bouwbedrijf tot keuzes rond budget en inrichting uitgebreid verslag uitbrengen aan het moderamen. 
De eindverantwoordelijkheid van alle beslismomenten ligt bij de kerkenraad. 
 
Tijdspad 
De werkzaamheden van de commissie starten in oktober 2019. Gezien vergunnings- en 
bezwaarprocedures die mogelijk gevolgd moeten worden is de duur van het project niet exact op 
voorhand te bepalen. Grondigheid en zorgvuldigheid, ook in het betrekken van de gemeenteleden is 
hierbij van groter belang. Voor reguliere kerkdiensten zal de Gudulakerk extra gehuurd worden en 
voor bijeenkomsten zal per type bijeenkomst passend ruimte georganiseerd worden. Een feestelijk 
opening eind 2020 zou een mooi richtpunt zijn in de totale planning. 
  
Werkwijze 
De commissie werkt aan de hand van een aangepast bouwplan welke zij als commissie gaat 
opstellen. Voor specifieke delen van het bouwplan (bijv indeling keuken of inrichting kerkzaal) zal de 
commissie derden van binnen en/of buiten de PGL betrekken. 
 
Het moderamen is aangewezen als coördinerende groep voor deze commissie. De commissie brengt 
minimaal na ieder overleg het moderamen op de hoogte. Het moderamen zorgt zo nodig voor 
verspreiding van informatie onder de gemeenteleden. Verslagen dienen te worden gestuurd naar 
scriba@pglochem.nl. 
Bij tussentijdse belangrijke vorderingen of indien de commissie behoefte heeft aan gedachtewisseling 
is de commissie te allen tijde in de gelegenheid contact op te nemen met het moderamen. 
 


