
Battetje trappen na dienst snel verleden tijd
l

DOUWE ANNE VERBRUGGE
KOCKENGEN . De Volle Evanselie
uemeente (lCC) krUgl o"n J 

"nKerRgebo u\44 De jaren durende zo-ek_rocht naax een geschikte locatie in
net dorp is gedindigd op de voorma_
llge gemeentewerf. Daar gaat ko_
mend 

-voorjaax de eerste paal de
gron_o tn voor hel \rijfde kerkgebouw
van Kockengen.

.Een loren met een kerkklok is
nret !'lnden bij de maquelte van hei
xerkgebouw. Zoekgeraakt? ..Hetmocht wel. maar daa.r hadden w"geel geld meer voor,.. glimlacht de
J4-Jarjge Ewoud de Boer, als hii her
schaalmodel van zijn nieuwe ierk-gebouw (?OO vierkante meter vloer_
oppeF,?lakte) toont op de plek waar
oe kerk komt te staan_

De Boef is bestuurder bij de \BG-

Kockengen en projectleider van de
Douw. Ife kerkdiensten van de tr/EG
\anden sinds jaar en dag in de soort_
hal_plaats. ..Sinds de start van bnze
Kerk 25jaar geleden. is er gestreefd
naar een eigen herkenbaar en wer_

vend kerkgebouw. Ik geloofniet dat
we ooit met opzet zijn tegengewerkt
rn onze zoektocht. Alnbteliike traiec_
ten gaan gewoon niet zo snel. En-wii
wrtden per se in Kockengeu bliiven.
maar hier liggen de locaties niei

voor het oprapen. Vandaar dat het
zo targ heeft geduurd..,

Het gros van de Kockenezen gaat
vandaag de dag niel meer naai de
KerK. maar voor de Volle Evanselie
uemeenle en de Herstelri ller-
vormde Kerk geldt dat zij voorzien
rn,een regiofunctie. De Boer: ,,Denelft var onze l5O kerkgangers
Komt van buiten het dorp. Vo;ral
mensen uit Harmelen, De Meern
y":iJ*:Il rGmerik en woe,a"n,J

Een voordeel van de lange zoek_
tocht naar een locatie voor het kerk_gebouw is dat de kerk goed heeft
Kunnen spareo. Met de kerst hnont
de VEG zUn eerste kerkdienst ienouden. ,.Maar ik zal de sporthal
oest mssen. Een balletje trappen na
ue Kerkoenst zit er niet meer in ..

< Ewoud de
Boer, project-
leider van de
kerkbouw,
toont een ma-
quette van de
VEG-kerk die
op de voorma-
lige gemeente-
wert wordt ge-
bouwd
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