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Graag informeren we met deze 4de Nieuwsbrief over de stand van zaken in 
verband met de verbouwing en de voorbereidende activiteiten van ons 
nieuwe diaconale centrum aan de Hoofdstraat. 
 
Stand van zaken  
In de afgelopen maanden hebben de voorbereiding voor de verbouwing van 
het diaconale centrum niet stilgestaan. Er is veel overleg geweest met de 
architect, met deskundigen op het gebied van verbouwing e.d., de 
vergunning voor de verbouwing is de deur uitgegaan en ligt bij de burgerlijke 
gemeente Utrechtse Heuvelrug, er is overleg geweest met de aannemer, er is 
een keuken uitgezocht, en er zijn allerlei beslissingen genomen over wat wel 
en niet verbouwd moet worden, en of het financieel allemaal haalbaar is. 
Er zijn gaten in de vloer geboord om te kijken of de vloer stevig genoeg is 
zodat er geen problemen ontstaan bij het plaatsen van een keuken, 
plafondplaten zijn deels verwijderd, om goed te kunnen zien hoe de 
plafond/vloer op de tussenverdieping er uit ziet. 

Allerlei organisaties en 
personen tonen interesse in 
het diakonale centrum, met 
het oog op hun activiteiten 
die zeer goed zouden kunnen 
aansluiten bij wat wij als 
Diakonie voor ogen hebben.  
 
Kortom er gebeurt veel, er 
wordt enthousiast aan 
gewerkt, maar het is niet 
altijd zichtbaar, zeker niet 
aan de buitenkant. 

Helaas hebben we ook te maken met wat tegenslagen. Zo is de architect, 
toch wel een spil bij de verbouwing, ernstig ziek geworden. Hij heeft een 
ingrijpende operatie moeten ondergaan. In goed overleg met hem wordt er 
aan gewerkt dat een andere architect zijn werkzaamheden overneemt.  
Ook de aanvraag voor de vergunning van de verbouwing loopt vertraging op. 
Na de gebruikelijke termijn is deze in overleg verlengd met een paar weken.  
Verder blijken er vanuit de welstandscommissie wat bezwaren te zijn tegen  
de voorgestelde verbouwing. De architect is inmiddels bezig om met nieuwe 
voorstellen te komen. 
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Ons doel om begin dit jaar ons  
diaconale centrum “de ontmoeting”  
in gebruik te kunnen nemen gaan  
we, zeer tot onze spijt, niet halen.  
We houden u graag op de hoogte  
van de vorderingen en de ver- 
bouwing het diakonale centrum. 
 

                                                           Tekening van het keukenblok 
Naam voor het diaconale centrum 
Het college van Diakenen heeft in haar vergadering een naam gekozen voor 
het diaconale centrum. Het heet officieel: “de ontmoeting”. Deze naam is 
gekozen omdat ontmoeting één van de belangrijkste pijlers is en zal zijn van 
ons centrum.  
 
Een spil in de activiteiten van de “de ontmoeting” zal de stichting  
“ff anders” zijn. Hieronder stellen zij zich graag voor.  
 

Even voorstellen… 
In enkele nieuwsbrieven is het al aan de orde geweest…  de invulling en 
gebruik van het nieuwe pand. Graag willen we ons in deze nieuwsbrief aan u 
voorstellen, omdat wij medegebruikers worden en erg enthousiast zijn over 
de plannen die wij als nieuwe stichting in samenwerking met de diaconie 
willen vormgeven. 
 

Stichting ‘ff anders’  wil aan de voorzijde van het pand lunches gaan 
verzorgen, en koffie met iets lekkers, en gaat mensen met een beperking tot 
de arbeidsmarkt de kans geven te werken en vaardigheden te ontwikkelen. 
Dit kunnen mensen zijn met een verstandelijke-, lichamelijke-, psychische- of 
meervoudige beperking. Deze mensen hebben vaak minder kansen op de 
arbeidsmarkt om hun kwaliteiten in te zetten en zich te ontwikkelen en 
ervaring op te doen.  
Juist voor deze groep mensen is het belangrijk een zinvolle dagbesteding te 
hebben en zich een volwaardig lid van de samenleving te voelen. Vooral 
willen ze ook iets bijdragen aan onze samenleving.  In dit kleinschalige  
project, waar ongeveer 10 medewerkers onder professionele begeleiding 
zullen werken,  willen we mensen die kans geven. 
Natuurlijk is het ook voor Driebergen een locatie waar men in een 
gemoedelijke sfeer, naast een kopje koffie of thee, eerlijke (met biologische  
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ingrediënten) en heerlijke producten kan nuttigen. Gezelligheid, sfeer, 
beleving en saamhorigheid zullen vooraan staan binnen dit project. Tevens zal 
er een beperkte winkelfunctie zijn waar men zelfgemaakte producten, zoals 
(appel)taarten, belegde broodjes enz., kan kopen. 
Met veel inzet en in goede samenwerking met de diaconie zijn we inmiddels 
al vele stappen op de goede weg. Binnen het project werken we met 
zorgprofessionals, stagiaires en vrijwilligers, omdat het belangrijk is de 
medewerkers een veilige plek te geven en goede begeleiding. Natuurlijk 
zullen we ook samenwerken met enkele projecten die vanuit de diaconie 
opgezet zullen worden in het nieuwe pand en wordt de keuken, maar ook de 
lunchroom multifunctioneel gebruikt. 
 

We zijn erg enthousiast… we weten dat dit een groot succes gaat worden 
maar er moet nog een hoop werk gebeuren. Wellicht denkt u; ‘dit lijkt me een 
leuk project om als vrijwilliger aan deel te nemen!’  Natuurlijk zijn wij daar erg 
blij mee. U kunt daarvoor contact opnemen met iemand van de diaconie, die 
ons uw gegevens kan doorgeven. 
We hopen ook u, als lid van de kerkelijke gemeente, straks een warme 
hartelijke plek te kunnen bieden en welkom te mogen heten. 

Edric Pletting, Ivon Jacobs, Egbert en Joke Schroten. 
 
Ander nieuws 
In juni is er een voorproefje 
geweest met lekkere 
chocolade om “de 
ontmoeting” onder 
aandacht van mensen te 
brengen. In december, o.a. 
tijdens de Kerstmarkt op 9 
december, hopen we weer 
zo’n actie te houden. 
 

De jongeren en hun begeleiders van de diakonale Jongerenreis naar Moldavië 
zijn op 9 juli ’s morgens heel vroeg uitgezwaaid vanuit “de ontmoeting”. Na 
een broodje, wat drinken, en een goed woordje zijn ze richting Schiphol 
vertrokken.  
 

Hebt u nog vragen of opmerkingen dan kunt u daarmee terecht bij de scriba 
van de Diaconie, Rinse van der Lee, e-mail of tel.: 0343 531392  

september 2016 


