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Aan de leden van de Protestantse Gemeente Roermond 

         Roermond, 30-9-2020 

Betre?: overname van het ontmoeAngscentrum. 

Geachte gemeenteleden 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Roermond hee? het voornemen om het 
ontmoeAngscentrum, naast de kerk, dat eigendom is van de “SAchAng 
OntmoeAngscentrum”, voorheen “SAchAng Hervormd Jeugdwerk”, over te nemen. Het 
sAchAngsbestuur wil de sAchAng beëindigen en hee? in haar statuten staan dat de 
Protestantse Gemeente Roermond het eerste recht hee? op overname van het gebouw. 

Het centrum is voor onze gemeente van primair belang voor diverse bijeenkomsten van de 
Protestantse Gemeente Roermond, zoals: 
• de zondagse kindernevendienst en -oppas 
• jongerenkerk en ander jeugdwerk 
• ouderenmiddagen en de kerstviering voor ouderen 
• acAviteiten van de “Werkgroep InspiraAe en OntmoeAng” 
• bijeenkomsten van de pastorale raad 
• groothuisbezoek 
• nieuwjaarsbijeenkomst en startzondag 
• voorbereiding van de kerst-minimusical 
• samenkomen na internaAonale diensten. 

In aanvulling op de bestaande acAviteiten willen we het komende jaar verkennen hoe we het 
gebouw voor meer doeleinden kunnen gebruiken, zoals buurtacAviteiten (zoals in ons 
beleidsplan vermeld) en samenwerking met andere maatschappelijke organisaAes in 
Roermond. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door de classis, Kerk in AcAe en de 
landelijke Protestantse Kerk (PKN). 

Het overnamebedrag is € 600, onder voorwaarde dat het gebouw de komende 10 jaar niet 
mag worden verkocht, met een boeteclausule van € 150.000. De WOZ waarde is € 145.000. 
De jaarlijkse kosten bedragen zo’n € 10.000, waarvan € 2.000 wordt opgebracht door de 
Protestantse Gemeente Roermond. De rest van de kosten wordt ruimschoots gedekt door 
verhuur aan derden. De kosten koper en de overdrachtsbelasAng (6% van € 145.000) worden 
geschat op zo’n € 15.000. Het gebouw is geen monument, maar onderdeel van het 
beschermd stadsgezicht en het hee? een maatschappelijke bestemming.  
Er hee? onlangs een bouwkundige inspecAe plaatsgevonden. De bouwkundige schat de 
directe onderhoudskosten op zo’n € 9428. Dit betre? het vervangen van de CV-ketel, het 
plaatsen van rookmelders en het vernieuwen van het lood tussen de aanbouw en het pand 
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van de buren. De kosten binnen een termijn van 2 tot 5 jaar worden geschat op € 13.510. Dit 
betre? het schilderwerk buiten, herstel van gevelmetselwerk, het vervangen van een 
boeiboord en het herstel van het glas in lood boven de achterdeur. 

De kerkenraad wil aanvullende subsidie aanvragen bij de landelijke kerk (PKN) voor de 
ondersteuning van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe acAviteiten in het 
ontmoeAngscentrum. 

Het traject voor overname is: 
• het informeren en vragen naar de mening van de gemeente op 4 oktober 
• finale beslissing in de kerkenraadsvergadering op 7 oktober 
• het aanstellen van een werkgroep, die subsidies gaat aanvragen voor de overname en het 

onderhoud en die het beheer en de verhuur van het gebouw gaat organiseren; dit gebeurt  
in de kerkenraadsvergadering van 7 oktober. 

• het tekenen van een koopovereenkomst op 19 oktober. 
• het tekenen van de akte van overdracht op 19 november of op een eerdere datum (indien 

mogelijk). 

De overname wordt ondersteund door dhr. Wilbert de Jong van het Adviesburo Kerken. 

Voor de overname van het ontmoeAngscentrum hee? het college van kerkrentmeesters van 
de Protestantse Gemeente Roermond, conform OrdinanAe 11, arAkel 7.4 uit de kerkorde, 
een verklaring aangevraagd bij het classicale college voor behandeling van beheerszaken 
(CCBB) van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, om zonder 
toestemming van het classicale college deze rechtshandeling te kunnen verrichten. 

Met vriendelijke groet, 

namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Roermond 

Truus Spoelstra-Dorrepaal, voorzijer van de kerkenraad 

Gerrit Kremer, voorzijer van het college van kerkrentmeesters.  


