
CHRONOLOGISCH VERSLAG 
AANKOOP MEERKERK CAMPUS BENNEBROEKERWEG 

Wat is het me waard? 
Op de Jaarvergadering van 21 maart 2018 maakt de oudstenraad bekend dat De Meerkerk kort 
daarvoor in de gelegenheid gesteld is om de tot dan toe gehuurde campus aan de 
Bennebroekerweg aan te kopen voor een bedrag van 2,4 miljoen euro plus kosten koper. Na 
uitgebreide toelichting en de gelegenheid tot het stellen van vragen stemmen de aanwezigen in 
om als gemeente een maand van bezinning te houden, waarbij een ieder zich de vraag zal stellen: 
Wat is het me waard? Het antwoord zal een ieder vertrouwelijk kunnen inleveren bij de 
Bezinningshoek in de kerk, op de Toezeggingszondag van 22 april.


Besluitvorming 
Op de speciale Gemeente Avond van woensdag 25 april stemmen de bijna 400 aanwezigen 
unaniem in met het voorstel van de oudstenraad om de Meerkerk campus aan de 
Bennebroekerweg aan te kopen. Dit gebeurt na het bekendmaken van de inmiddels door 565 
Meerkerkers toegezegde bijdragen voor een totaal bedrag van 1.038.000 euro. Opgeteld bij het 
door de jaren heen gespaarde bedrag vertegenwoordigt dit een beschikbaar bedrag van 
1.566.000 euro ten behoeve van de aankoop. Een prachtige uitkomst die alle verwachtingen 
overtreft en die groen licht betekent voor het realiseren van de aanvullende financiering en het 
tekenen van het koopcontract


Financiële actie 
Met de unanieme instemming tot aankoop vangt de periode van financiële actie aan: de tijd van 7 
maanden voor het daadwerkelijk bijdragen op het speciale bankrekeningnummer Huisvesting. 
Begin mei ontvangen alle betrokkenen daartoe een persoonlijke brief waarin hun toezegging door 
de Commissie van Beheer wordt bevestigd en de gegevens voor het overmaken bekend gemaakt.

Binnen een week is er al 200.000 euro ontvangen en komen de voorbereidingen voor de 
financiering en het tekenen van het koopcontact in een stroomversnelling.


Tussenstand overweldigend 
Op woensdag 4 juli, de Gemeente Avond van de Jaarafsluiting 2017/2018, wordt de tussenstand 
bekend gemaakt. Inmiddels zijn er meer dan 600 toezeggingen ontvangen voor een totaal bedrag 
van 1.085.000 euro. Dit is een stijging van 47.000 euro ten opzichte van de stand van de 
Gemeente Avond van 25 april. Van de toegezegde bedragen is per 4 juli inmiddels 900.000 euro 
daadwerkelijk ontvangen: een overweldigend bedrag dat 83% is van het totaal aan toezeggingen!

Deze avond kan ook bekend gemaakt worden dat de financiering via de Stichting Kerkgeld 
Beheer inmiddels rond gekomen is en het koopcontract op 29 juni, de vrijdag voorafgaand aan de 
Gemeente Avond, getekend kon worden.


Zondagsdienst 5 augustus 
Op deze eerste zondag van augustus wordt feestelijk bekend gemaakt dat de feitelijke aankoop 
en levering de donderdag daarvoor, 2 augustus 2018 heeft plaatsgevonden. Na afloop wordt er bij 
de koffie en thee getrakteerd op stroopwafels, aangereikt door kinderen van Meerkids.


Extra verwachtingsvol uitzien 
Het is zeer bijzonder te noemen dat we al in de zomer van 2018 - nog geen 5 maanden na de 
Jaarvergadering van 21 maart j.l. - eigenaar mogen worden en per augustus geen huur meer 
betalen. Het stemt tot grote, grote dankbaarheid! We mogen nu extra verwachtingsvol uitzien naar 
het nieuwe kerkseizoen, zonder de zorg van onzekerheid over onze toekomstige huisvesting.


