Nieuwsbrief IN DE STEIGERS

Agenda:
2 mei:
apr/mei

gemeenteavond
reguliere overleggen met Stichting MFG2

Stand van zaken
Dit is de eerste nieuwsbrief waarin wij u over de voortgang van de plannen voor ons
vernieuwde kerkgebouw willen informeren.
Zoals ook in de gemeenteflits is aangegeven, zijn de onderhandelingsgesprekken
met Stichting MFG2 gestart. We hebben inmiddels twee gesprekken achter de rug.
De gesprekken waren goed en constructief. Het uitgebreide adviesrapport van de
bouwcommissie ligt inmiddels bij de projectontwikkelaar voor een definitieve
prijsbepaling.
Het verslag met vragen en opmerkingen van de informatieavond van 15 maart jl.
komt in de week van 18 april online op de website. Vooruitlopend op dit verslag
willen wij graag ingaan op een aantal zorgen.

Hoogtijdagen
Zowel tijdens de informatieavond als nadien heeft een aantal gemeenteleden hun
zorgen geuit over de planning tijdens hoogtijdagen, aangezien de kerkzaal ook door
de parochie zal worden gebruikt.
Wij zullen op de zondagochtend onze reguliere erediensten blijven houden, zoals we
dat nu ook doen. De nieuwe ruimte biedt ruim voldoende zitplaatsen voor de
reguliere erediensten. Voor de diensten tijdens hoogtijdagen zal de kerkenraad een
voorstel maken.

Kosten herinrichting Beuk
Op de informatieavond van 15 maart zijn veel gemeenteleden geschrokken van het
investeringsbedrag voor de herinrichting van de Beuk, vragen rijzen op of dit nu wel
echt nodig is. Wij willen u graag meenemen in de overweging van de
verbouwplannen.
Doordat we in het verleden hebben gespaard en bijna 1,5 jaar vacant zijn geweest,
hebben we een mooie reserve. Deze reserve is echter niet helemaal vrij te besteden,
voor een deel ligt deze vast in de gebouwen (Voorhof en de pastorie). Wat we wel
kunnen besteden is het geld dat op onze bankrekening staat.

Onderhoud Voorhof
Afgelopen jaren is er vrijwel geen onderhoud uitgevoerd aan de buitenzijde van de
Voorhof vanwege de verbouwplannen. Om het gebouw aan de buitenzijde weer in
goede staat te brengen is meer geld nodig dan dat de kerk beschikbaar heeft. Daar
komt bij dat er ook onderhoud aan de binnenzijde volgt.

Financiële positie
Zoals hiervoor is aangegeven, is onze financiële positie op dit moment goed. Om
gezond te blijven dienen de inkomsten en de lasten met elkaar in evenwicht te zijn.
We zien echter dat het aantal leden afneemt en die afname zien we ook terug in de
kerkelijke bijdrage. Door dalende inkomsten komt het evenwicht tussen de
inkomsten en lasten in gevaar. Let wel: door de uitstekende exploitatie van de
Voorhof zijn we nog niet uit evenwicht geraakt, maar het risico wordt wel groter.
Hiermee komt het voortbestaan van onze gemeente in gevaar.
Met de plannen voor MFG2 zal ons kerkgebouw up-to-date zijn waarbij we geen
risico meer lopen voor de exploitatie. Hiermee bereiken we het doel dat we onze
bijdrage voornamelijk kunnen inzetten waarvoor we kerk zijn: pastoraat,
kerkdiensten, catechese etc.

Vragen en opmerkingen
Op dit moment worden vragen en zorgen veel geuit bij ds. Van de Bunt. Wij willen u
vragen om uw vragen en opmerkingen over MFG2 aan de voorzitter Erik Broekhuis
en ondergetekende te richten. Er is ook een speciaal emailadres hiervoor geopend:
mfg2@pgbiddinghuizen.nl
Wij realiseren ons dat 100% tevredenheid moeilijk zal zijn, maar we doen ons
uiterste best om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Hiervoor hebben we
zeker ook uw hulp en flexibiliteit nodig.
Namens de kerkenraad:
Claudia Boelens,
voorzitter College van Kerkrentmeesters.
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