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Beste gemeenteleden, 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters willen wij u graag informeren over de 
ontwikkelingen m.b.t. de gebouwen. 
 
Kerk aan de Hoofdweg 
Sinds 2 maart ’16 is de “omgevingsvergunning” ter inzage gelegd voor de nieuwbouw achter 
de kerk aan de Hoofdweg. Bij geen bezwaren zal de vergunning op 14 april worden 
verleend, waarna er snel gestart wordt met de nieuwbouw achter de kerk. We zijn een stap 
verder en vinden dit zeer positief. 
 
Het Kruispunt 
Zoals u weet is het financieel voor ons helaas niet mogelijk om in “Het Kruispunt” te blijven. 
En ook niet om het te blijven beheren. Dan komen we uit bij de vraag; “En hoe nu verder?” 
Daar hebben we over gesproken en de uitkomst is dat het verkocht zal moeten gaan worden.  
 
Dit brengt ons gelijk op de volgende ontwikkeling. Vanwege de staat van het gebouw 
verwachten wij, dat het de koper om de grond zal gaan. Helaas is de koper niet 
geïnteresseerd in de kerk, het gebouw. 
 
Wij vinden dat we dit u moeten melden. Het is immers gebouwd met behulp van eigen 
gemeenteleden en vele van u hebben een emotionele binding met deze kerk. Dat weten wij 
niet alleen als College van Kerkrentmeesters. Dat geldt natuurlijk voor de hele kerkenraad. 
Wij realiseren ons dit zeer goed en zullen u zeker de ruimte geven om hierover met ons van 
gedachten te wisselen. 
 
Wij zijn een tijd terug in gesprek gekomen met de gemeente Midden Drenthe en hebben 
aangegeven, dat wij naar de Hoofdweg gaan te kerken. Ook hebben wij gevraagd of de 
gemeente Midden Drenthe wellicht belangstelling zou hebben voor het “Kruispunt” in 
combinatie met de grond waar de school heeft gestaan. De gemeente gaf aan, hier niet 
negatief tegenover te staan en wilde graag met ons hier verder over spreken. Er zijn 
gesprekken geweest. Deze gesprekken waren helaas onvoldoende concreet om al met u te 
delen. Want zoals u gewend bent, is open communicatie een heel belangrijk gegeven voor 
ons. Denk aan de gemeenteavonden en artikelen in het kerkblad.  
 
  



Het was de bedoeling dat wij u dit in een gemeenteavond zouden voorleggen en daarna zou 
de gemeente Midden Drenthe een presentatie in het dorp te geven. 
De gemeente Midden Drenthe heeft besloten om de avond te organiseren op donderdag    
17 maart in “De Spil”.  Op deze avond zal een aantal locaties besproken worden die voor 
herbestemming of herontwikkeling in aanmerking komen en wordt aan inwoners gevraagd 
wat hun ideeën hierbij zijn. De locatie van het Kruispunt is hier één van.  
Helaas lukt het ons niet om voor 17 maart een gemeenteavond te beleggen en daarom 
informeren wij u op deze manier over de ontwikkeling van de gebouwen. 
 
Wij willen, samen met de voltallige kerkenraad, benadrukken dat dit voor velen niet 
gemakkelijk zal zijn en zijn natuurlijk bereid om hierover met u te spreken. 
Daarom zijn wij op dinsdag 15 maart  aanwezig in “Het Kruispunt” van 19:30 – 20:30. 
 
Ondanks alles vertrouwen wij op uw steun, want er is nog een lange en ingewikkelde weg te 
gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Karin Kappen, Voorzitter Kerkenraad, 
Piet Boer, Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. 

     


