
Werkplaats Hertme 
 

Aanleiding werkplaats  

Het Oversticht begeleid in opdracht van de burgerlijke gemeente de kerkenvisie. Een traject waarin met 

name geïnventariseerd wordt of er veranderingen aanstaande zijn die de geloofsgebouwen of de 

omliggende gronden betreffen, en waarin Het Oversticht ook direct iets terug probeert te geven om de 

voorliggende vraagstukken te agenderen, de dialoog op te starten of kennis mee te geven.  Voorafgaand 

aan de werkplaats zijn er gesprekken gevoerd met alle geloofsgemeenschappen in Borne. 

 

Hertme is een klein, hecht dorp en kent zijn eigen dynamiek. De St. Stephanuskerk is het enige religieuze 

gebouw in Hertme. Ondanks dat er steeds minder mensen naar de kerkdiensten gaan, ondersteunt het 

gehele dorp de kerk tijdens de jaarlijkse kerkbalans. Dat is bijzonder. Een werkplaats specifiek voor Hertme 

is dan ook op zijn plaats.  

 

De locatieraad ziet nog verschillende toekomstscenario’s voor de kerk in Hertme en vindt het zelfs niet 

ondenkbaar dat de leden van de Stephanuskerk in Borne in de toekomst in Hertme kerken, omdat de 

Stephanuskerk in Borne een veel grotere onderhoudsbehoefte kent. Toch is het ook een scenario dat de 

kerk uiteindelijk te groot is voor de geloofsgemeenschap en dat de kerk moet sluiten. Omdat de kerk veel 

betrokkenheid van het dorp voelt, is het wenselijk om te weten hoe het dorp kijkt naar een dergelijk 

toekomstscenario. Wat zijn wensen als het zich voordoet? Het Oversticht heeft een werkplaats 

georganiseerd en daarvoor de burgerlijke gemeente, de kerkelijke gemeente, de dorpsraad en de inwoners 

van Hertme uitgenodigd om samen na te denken over dit scenario.  

Na een introductie van de kerkenvisie en het vraagstuk voor de kerk in Hertme, heeft iedereen in groepen 

afwisselend deelgenomen aan drie werktafels: een verleden-heden tafel, een toekomsttafel en een 

omgevingstafel.  

Verleden-heden tafel 

Aan de verleden-heden tafel stonden de volgende vragen centraal: Wat betekent het kerkgebouw voor jou? 

Wat zou je het meeste missen? En zou je randvoorwaarden willen stellen aan verandering?  

 

Voor veel mensen is de kerk het dorpsgezicht waarin mensen samen komen. Veel mensen hebben 

herinneringen aan doop, bruiloften, begrafenissen, of feestdagen (zoals kerst). Het meest gemist zal de 

bezinningsruimte en de samenkomst van de geloofsleden en vrijwilligers zijn. Veel mensen zouden dan ook 

graag zien dat de kerk een functie krijgt die ook voor het dorp nog van toegevoegde waarde is, waar men 

nog kan ontmoeten. Ook hopen velen dat de buitenzijde onveranderd blijft.  

 

Toekomsttafel  

Aan de toekomsttafel stonden de volgende vragen centraal: Wat zijn jouw wensen voor het kerkgebouw? 

Wat zijn jouw wensen voor het dorp? En kan een ander gebruik van de kerk daaraan bijdragen? Ook werd er 

gevraagd of iemand zelf iets met de kerk zou willen doen en wanneer iemand zich als vrijwilliger zou 

inzetten. 

 

Veel mensen wenste dat de kerk als plek behouden blijft voor samenkomst, geloof of cultuur (en met klem 

muziek en toneel). Een aantal gaven ook aan het mooi te vinden als de mogelijkheid voor trouw en rouw 

behouden blijft. De voornaamste wensen voor het dorp zijn: leefbaarheid én rust. Twee opmerkingen 

uitgelicht: “betrokkenheid bij de kerk wordt groter bij andere activiteiten denk ik” en “vrijwilligers zijn er, als 

er maar een gezamenlijk doel is”.  

 

Omgevingstafel  

De kerk in Hertme heeft de gronden rondom de kerk in eigendom, die diverse functies onder brengen. Zo is 

de kerk ook eigenaar van een woonhuis, een begraafplaats en het openluchttheater met het theaterhoes. 

Daarom is er ook een specifieke omgevingstafel ingericht waarbij er gevraagd werd naar de wensen voor 

het huis, het plein, de begraafplaats en de theatergrond.  

 



Veel mensen schrokken van de gedachte dat er een vraagstuk voor de begraafplaats ligt. Bijna iedereen 

hoopte dat begraven in de toekomst mogelijk blijft voor degene die dat wensen. Sommige hadden wensen 

voor de begraafplaats: bijvoorbeeld dat hij voor meer gezindten opengesteld wordt of dat er ruimte komt 

voor een urnenmuur. Het pleintje zien zij het liefst passend bij de uitstraling van het dorp. Misschien kan het 

weleens ingezet worden voor muziek of een klein marktje vroeg iemand zich af. De kerststal behouden zij 

graag. 

 

De meeste mensen zagen het woonhuis in de toekomst ook als zodanig, of eventueel als kantoorruimte 

voor zorgfuncties. Veel mensen hebben aangegeven het openluchttheater graag te willen behouden. Een 

enkeling sprak de wens uit de toegankelijkheid voor het dorp (bijvoorbeeld de school) te vergroten of sprak 

zijn zorg uit over behoud van de rust in het dorp (met de onzekerheid als er in de toekomst veel meer 

evenementen georganiseerd zouden worden). De voorzitter van Het Openluchttheater gaf een toelichting 

op de afspraken die daarover zijn gemaakt, met een limiet aan evenementen, waardoor daar geen zorg voor 

hoeft te zijn. Sommige zagen voor zich dat Stichting Openluchttheater Hertme de grond van de kerk koopt, 

andere vroegen zich af of Het Openluchttheater inmiddels misschien financieel meer kan bijdragen, zodat 

dat ten goede komt aan de instandhouding van de kerk. De Stichting Openluchttheater Hertme krijgt graag 

de eerste recht van koop.  

 

 

 

  



Bijlagen werkplaats Hertme 
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