Notulen gezamenlijke informatieavond woensdag 15 maart 2017
1.
Welkom door preses Dhr. Erik Broekhuis
Dhr. Erik Broekhuis heet een ieder welkom. Ook de mensen thuis die meeluisteren via de
kerktelefoon / internet.
Heel hartelijk welkom aan een ieder. Wij die samen met gemeente en parochie de
geloofsgemeenschappen vormen van de Voorhof.
Welkom aan adviseur Kees van Woerden en aan de Bouwcommissie.
Er is veel werk verzet in de afgelopen maanden. Dat heeft geresulteerd in een adviesrapport.
Samenwerking die er al meer dan 50 jaar is. Wordt als goed en warm ervaren.
Totale adviesplan van de nieuwe kerk. Wel met behoud van de karakteristieke uitstraling. Er wordt
alleen gesproken over dat deel waar we zeggenschap over hebben.
Er worden geen besluiten genomen vanavond.
Mening van een ieder telt. Samen gedachten en gevoelens delen. Met elkaar delen.
Adri Nitrauw zal presentatie geven namens bouwcommissie.
Claudia Boelens licht financiële deel toe.
Namens de kerkenraad en parochiebestuur wens ik ons en elkaar een vruchtbare avond toe.
2.
Opening door ds. Margriet van de Bunt
Ds. Van de Bunt spreekt een gebed uit. We vragen Gods Zegen over deze avond.
3.
Afmeldingen voor de avond met kennisgeving
Anton Mangnus, Harrie Schrama, Anya Scholten, Wim en Janny Kapteijn, Rien Stuifzand, Harm
Tolsma
4.
Vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullingen. Agenda wordt vastgesteld
5.
Terugblik stand van zaken MFG2 door Claudia Boelens
Waarom zijn we dit plan begonnen?
- teruglopende ledenaantallen
- bekostiging kerkelijke activiteiten komt onder druk te staan.
Vorig jaar zomer kwam alles in een stroomversnelling; najaar 2016 is vaststellingsovereenkomst
getekend tussen protestantse gemeente en parochie:
- PG koopt de grond van de parochie voor symbolisch bedrag
In ruil hiervoor:
Kan parochie 15 jaar gebruik maken van ruimten om te vieren
Trekt de parochie zich terug uit de arbeidsovereenkomst met het kostersechtpaar, waarvoor de PG
haar vanaf dat moment geheel vrijwaart.
- Oorspronkelijk PVE voor MFG2:
• Gebruik zalen op zondag (rustige viering)
• Vrijwilligerstaak behouden
• Zeggenschap over kerkzaal
• Vernieuwend (inrichting kerkzaal)
• Parochie behouden binnen de Voorhof
- Vanuit bisdom geen toestemming voor (her)bouw nieuwe kerkgebouwen
Voor verkoop van de Beuk zou ruimte “aan de eredienst moeten worden onttrokken”
Gevolg van deze stap: geen eucharistievieringen meer in Biddinghuizen
Gelukkig bleek de Beuk niet gewijd. Hierdoor kan de verkoop zonder onttrekking aan de eredienst
plaatsvinden.
1 liturgisch centrum voor PG en parochie is niet mogelijk vanuit oogpunt bisdom
Oplossing: parochie houdt vieringen op verhoogde gedeelte van de Beuk
N.b. pastoraal steunpunt (apart zaaltje) niet meer noodzakelijk.
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- Claudia legt de nieuwe tekening uit.
- Ten aanzien van de financiën:
• Onderhandelingen Stichting MFG2 nog starten
• T.a.v. verbouwkosten dus nog niets duidelijk
• Financiële haalbaarheid hangt af van uiteindelijk resultaat onderhandelingen met St. MFG2,
waarbij we onderhandelen vanuit een goede positie: we zijn op dit moment financieel gezond
6.
Presentatie Adviesplan door Adri Nitrauw
Adri laat een aantal tekeningen en documenten zien uit de afgelopen jaren
Er is een mooi plan gerealiseerd door de bouwcommissie.
Gestart medio oktober 2016
In opdracht kerkenraad PGB
In afstemming met Stichting MFG2
Architect Martijn Linde
Orgel Advies Groep
Advies gemeenteleden (bijv beleving, symboliek)
Adviesrapport en opgesteld PvE 2016
- Samenstelling bouwcommissie:
• Francisca Broekhuis – Inrichting en bouwadvies
• Barend van Dijk – Bouwkundig en inrichting
• Robert Wester – Audiovisueel en orgel
• Anton Mangnus – Parochie en algemeen
• Allard Stuifzand – Financieel deskundig
• Adri Nitrauw – Technisch advies
- Ontwerp:

Er is een aantal aanbevelingen gedaan in het rapport.
• Opsomming en toelichting uitgangspunten
• Voorgestelde realisatie
• Aanbevelingen of afwegingen die in een later stadium nog bepaald dienen te worden
• Voorlopige kostenraming
• Conclusie van de uitgewerkte onderdelen
• Bijlagen die ondersteunen bij besluitvorming
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Bouwkundige indeling:
• Om het plan toe te lichten is het verlaagde gedeelte van de kerkzaal “A” genoemd en het
verhoogde gedeelte “B”
• Stilteruimte en gedachtenishoek in aparte ruimte
• Ruime hal en garderobe met koffiecorner
• Entree aan voorzijde en achterzijde – compliment voor de architect voor de creativiteit hierin
en zo de ronding behouden en toch uitbouwen. Ingang: van donker naar licht.
• Zaal 4 en 5 voor gebruik Protestantse Gemeente en de Parochie
• Boven de garderobe en de stilteruimte een eigen bergzolder met een vaste toegang – dit is
ontstaan mede doordat er te weinig opbergruimte was. Boven de garderobe is hier plek voor
gecreëerd.
Inrichting kerkzaal:
• Kerkzaal multifunctioneel benaderd vanuit realisatie MFG2
• Inrichting zaal gestuurd op 300 zitplaatsen
• Gebruik maken van huidige stoelen en banken
• Voorzien van vloerverwarming en ventilatie
• Strakke afwerking en gebruik maken van warme kleuren
• Symboliek gericht op vertrouwd “THUIS” gevoel
• Een centraal opgesteld liturgisch centrum
• Symbolische omarming halfronde doek
• Het doek zal dienst doen als projectiescherm
Enerzijds iets loslaten, anderzijds iets nieuws. Het plan is gaan leven. Is ergens naar toegegroeid.
- Orgel Advies Groep:
• Adviesgroep bestaande uit organisten en gemeenteleden
• Onderzoekend en adviserend in opdracht kerkenraad
• Advies is gericht op meerdere opties
• Rekening houdend met multifunctionele doelstelling en formaat kerkzaal
Op termijn zal hier een goede en weloverwogen keuze over vallen.
- Multifunctioneel gebruik:
• Kerkzaal ingedeeld vanuit flexibel gebruik
• Afhankelijk van grootte kan deel A of B of beiden worden gebruikt
• Bij bijzondere diensten ook gebruik maken van de zalen 1, 2 en 3
- Zaalakoestiek:
• Er is voor een deskundig advies is er een akoestisch adviesbureau ingeschakeld
• Akoestiek gericht op de verschillende gebruikers en activiteiten
• Akoestiek benaderd op bouwkundig en een actieve virtuele akoestiek
• Actieve virtuele akoestiek te combineren met digitaal kerkorgel
Bouwcommissie is hierin goed geadviseerd, plannen op twee lijnen dus gestoeld. Bouwkundige
materialen (bouwkundig akoestische voorzieningen). En een actieve virtuele akoestiek – met
microfoons en speakers wordt een akoestiek gebouwd aan de hand van het gebruik van de zaal.
Bouwcommissie adviseert deze variant. Kosten zouden gedeeld kunnen worden met de stichting. De
zaal is dan meer verhuurbaar. Breed benaderd. Multifunctioneel ingerichte zaal.
- Audiovisuele voorzieningen:
• Geluidsversterking gericht op spraak, zang, muziek en combo
• Geluid ingericht voor kerkdiensten en multifunctioneel gebruik automatisch en hand gestuurd
• Geluid en presentaties ingericht voor deel A en B
• Deel van het huidige systeem kan hergebruikt worden
• Voor presentatie projectie in de delen A en B
• KerkTV mogelijk met bestuurbare camera’s
• Bij gebruik van de zalen 1, 2 en 3 ook een mogelijkheid voor beeld en geluid
• Gezien de technische mogelijkheden juiste keuzes maken gericht op de toekomst
• In de kerkzaal is rekening gehouden met een regiemeubel
Vanuit de bouwcommissie is het advies: maak een keuze die gericht is op de toekomst en niet op de
huidige situatie.
- Techniek en verlichting:
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Verlichting van de kerkzaal en overige ruimten gericht op duurzaam en energiezuinig
De delen A en B zijn afzonderlijk bedienbaar
De verlichting kan worden gedimd
Lichtplan in de delen A en B gericht op sfeer en juiste basisverlichting bij de verschillende
activiteiten
• Lichtplan opgesteld met behulp van een lichtbureau en berekening
• Comfort in de zaal richten op verwarmen, koelen en ventileren
• Gebruik maken van duurzame en energiezuinige systemen
• Vloerverwarming als basis aangebracht
• Mogelijkheden voor subsidieaanvraag ten aanzien van verbeterde energieprestatie
• Separaat of gezamenlijk systeem MFG2 zal nog worden benaderd
Duurzaam, zuinig in gebruik is de insteek. Verlichting: hier is goede led-verlichting voor beschikbaar.
Energiezuinig gericht.
De zaal zal comfortabel moeten worden ingericht zodat ventilatie en koeling duurzaam en
energiezuinig ingevuld wordt.
- Aanbevelingen:
• Keuzes en besluiten gericht op lange termijn
• Duurzame techniekoplossingen
• Plan financieel haalbaar en breed gedragen
• Aanstellen vrijwilligersteam voor diverse werkzaamheden
Toekomstgericht en financieel haalbaar. Maak keuzes op lange termijn.
- Werkzaamheden vrijwilligers:
• Aanpassen kerkbanken en meubels liturgisch centrum
• Opbergruimten inrichten en kasten maken
• Inrichten zalen en nieuwe kerkzaal, fotografie, collages
• Schilder- en sauswerkzaamheden
• Voorbereiding audiovisuele installaties
• Assistentie bij montage verlichting kerkzaal
• Schoonmaakwerkzaamheden
• Catering en verzorging vrijwilligers team
Geldwervingscommissie: Advies aan de kerkenraad is geweest dat plan verder uit te rollen.
De kerkzaal bouwen we ook voor onze volgende generatie.
Een plan waarmee we samen verder kunnen
•
•
•
•

7.

Begrotingsplan

De begroting is gemaakt op basis van de offertes die ontvangen zijn. Er kunnen in de gerekende
kosten doublures zitten omdat de architect ook zelf bedragen had opgenomen in de bouwkundige
indeling.
De begroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- Bouwkundige indeling: dakisolatie, vloerisolatie, podium, verwarming, etc.
- Inrichting: kosten vloer, symboliek
- Orgel: advies bouwcie is digitaal orgel. Huidige orgel kan verplaatst worden. Hangt af van: waar
willen we heen met de eredienst? Hoe is dit in de toekomst? Welke mogelijkheden heb je nodig?
Kerkenraad zal zich laten adviseren over toekomstbeeld erediensten, afhankelijk daarvan wordt
uiteindelijke keuze orgel bepaald.
- Zaalakoestiek: bouwkundig de akoestiek vormgeven is minder kostbaar dan de virtuele actieve
akoestiek. Met dat laatste maken we onze kerkzaal echter echt multifunctioneel. De bouwcommissie
adviseert deze variant.
- Wenselijke variant is hoger. Hoe gaan we dit betalen? Hierbij valt te denken aan:
• Opbrengst verkoop grond
• Eigen middelen
• Acties: geldwervingscommissie instellen
• Subsidies – er is bijv. gesprek geweest met huisbankier die mogelijkheden heeft geschetst.
• Lening - Lenen heeft niet de voorkeur. Moet uit meerjarenbegroting blijken of dat kan.
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Steun van protestantse gemeente en parochie is belangrijk hier.
8.

Pauze

Tijdens de pauze is een ieder in de gelegenheid vragen op te schrijven / te formuleren
9.
Vragen
Bouwcommissie: “we hebben erg genoten van elkaar met dit plan”. En daar heeft namens de parochie
Anton Mangnus een waardevolle bijdrage aan geleverd.
De vragen die tijdens de informatieavond zijn gesteld en die binnengekomen zijn via de mail zijn op
de volgende pagina’s beantwoord (antwoorden zijn eventueel aangepast op basis van de meest
recente informatie d.d. 14-4-2017).
10.

Leden van de bouwcommissie naar voren

Voor nu een kleine attentie. Er komt nog een officieel afscheid en een evaluatie met de kerkenraad.
Erik spreekt de bouwcommissie toe. Een hecht team. Mag je trots op zijn!
Complimenten voor het onderzoekswerk. Deskundigheid en zorg. Alle vertrouwen. Bedankt hiervoor!
Zeer verzorgd rapport. Veel werk verzet, aan alles is gedacht.
Het maakt ons samen sterk.
11.

Sluiting door pastoor Hans Boogers

De pastoor spreekt de zegenwens uit het boek Numeri uit
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9.

Vragen

V: Indeling deel B voor de parochie: creëer in deel B de mogelijkheid voor de parochie om de
vieringen te doen.
A: Dit zal gedaan worden. De parochie zal in deel B haar vieringen houden op de zaterdagavond.
Deel B maakt onderdeel uit van de gehele kerkzaal en zal ook multifunctioneel ingezet kunnen
worden. Deel B wordt daarom flexibel ingericht. Er komen ook audiovisuele mogelijkheden voor zaal
B die apart bedienbaar zijn.
V: Is er ook toestemming gevraagd aan de architect van De Voorhof?
A: Daar is over gesproken met de nieuwe architect. Hij heeft nagekeken wie dat is geweest: Zwiers en
Fontein. Dat bureau bestaat al enige decennia niet meer. Hierdoor zijn de contactgegevens
nauwelijks te achterhalen. Voorgaand feit èn dat de plannen voor verbouwing al enige jaren in de
publiciteit staan, sterkt onze positie.
V: Hoogtijdagen: gaat dat passen?
A: Daar gaan we uitkomen in overleg. Daarnaast is de sporthal ook een uitwijkmogelijkheid. Hierover
zullen binnenkort afspraken met het parochiebestuur worden gemaakt.
V: In de gedachtenishoek – stoelenberging en aantal kasten? Doet dat geen afbreuk?
A: Gebeurt niet vaak in principe staan de stoelen in de zaal. Kasten: afsluitbaar en beperkt.
V: Beheer, hoe gaat dat gebeuren?
A: Centraal beheer heeft voorkeur maar nog niet bekend hoe dat in gericht zal worden. Dit zal worden
besproken met Stichting MFG2.
V: Is er de mogelijkheid de zaalvloer op te laten lopen?
A: Gezien het multifunctionele karakter is dat niet gewenst. Kosten technisch ook geen optie.
V: Communicatietip – iets vaker communiceren via vb flits, A4tje achter in de kerk etc
A: Gaan we doen. Binnenkort verschijnt er frequent een aparte nieuwsbrief over MFG2.
V: Er is onduidelijkheid over eucharistieviering – toelichting over hoe dat met tabernakel, altaar gaat.
A: Hans Boogers: Tabernakel wordt levend brood in bewaard. Daar zal over gesproken worden, voor
een eucharistieviering kan bijv. dat ik brood mee neem als er geen tabernakel is. Als je kiest voor de
betekenis, dan niet weggestopt, goed nadenken over waar positioneer je deze, het is een
eerbiedwaardige plek voor de katholieken.
V: Of wij hebben achterstand in kennis als R.K. of ik snap het niet. Indeling is rechtgezet,
kapelgedeelte voor kleinere vieringen. Moet met stoelen, kan niet met banken.
A: De kijkrichting zal een kwartslag gedraaid worden tijdens de vieringen in deel B, vooralsnog met
banken in verband met het creëren van een groter aantal zitplaatsen.
V: Als de deuren open gaan, totale ruimte te gebruiken. 300 is inclusief bovengedeelte?
A: Onder 180 zitplaatsen, boven 120 zitplaatsen.
V: Gezamenlijk gebruik: In het jaar 1968 besprekingen meegemaakt. Hoe gezamenlijk gebruik
gestalte geven? Voordat er iets gaat gebeuren graag afspraken maken hierover van te voren.
5 ton voor de herinrichting?
Het Schip etc voor algemeen belang en dan bekostigt dat de verbouwing.
Parochie geeft geen geld wat dhr. Vos betreft.
A: Onderhandelingen met de stichting moeten nog plaats vinden. Zodra er meer duidelijkheid is,
weten we meer over de financiële haalbaarheid.
V: Moeten wij meer betalen voor de Beuk nu?
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A: Nee, PG Biddinghuizen heeft hierover in een vaststellingsovereenkomst afspraken gemaakt met
het parochiebestuur.
V: Orgel – als alle registers open staan, mooi geluid. Vb met koor, muziek is pijporgel dan toch
voorkeur.
A: Geluid uit pijporgel of digitaal orgel is vergelijkbaar. Emotionele kant zit het verschil tussen. In
combinatie met samenzang is het vergelijkbaar. Ook voor begeleiding van koren digitaal orgel goed
bruikbaar.
V: Onderhandelingen? Wat is de tijdsplanning?
A: Door ziekte van voorzitter van St. MFG2 zijn de onderhandelingen opgeschoven. Begin april zijn de
gesprekken hierover opgepakt. Op de avond in EC voor de verenigingen is genoemd begin 2018.
V: Doek voor de ramen, de symbolische omarming?
A: Zowel rechts als links van het liturgisch centrum zal een presentatie vertoond kunnen worden. Er
komen twee beamers.
V: Permanent?
A: Ja.
V: Geen daglicht meer binnen zou jammer zijn.
A: Het doek is niet gepland om de ramen volledig te bedekken. Er blijft dus altijd nog daglichtintreding.
V: Orgel – adviescommissie geeft aan neem orgel mee. Bouwcommissie adviseert anders. Robert bij
uitstek van de techniek. Maar denken over begeleiding van de liederen, kerkenraad moet zich
hierover buigen. Graag orgel mee. Is over 100 jaar nog goed. Digitaal orgel niet.
A: Orgel advies groep geeft aan dat het huidige orgel goed voldoet voor zijn oorspronkelijke functie;
het begeleiden van de samenzang in de eredienst. Extra klanken / mogelijkheden zouden mooi zijn,
maar niet noodzakelijk in de huidige invulling van de eredienst / liturgie. Wanneer het orgel ook een
functie buiten de Eredienst krijgt (orgelconcerten ect.) is het huidige orgel beperkt. Advies van
bouwcommissie voor digitaal orgel is ook vanwege multifunctionele karakter. Daarnaast neemt het
pijporgel veel plaats in.
V: Financiën moeten geregeld zijn voordat je eraan begint.
A: Eens, niet aan beginnen zonder dat we weten dat het een goed plan is en financieel haalbaar.
V: Kruis – in een hoek gedrukt? Het kruis is toch niet zo groot?
A: De getoonde tekening is een schets van de architect en deze is niet op schaal. Dit is zijn
persoonlijke impressie.
V: Hoe gaat besluitvorming plaatsvinden over het orgel?
A: Gemeente wordt gehoord over vervreemding van gebouw, vervreemding van het orgel. Kerkenraad
beslist.
V: Er zijn ook veel mensen die het orgel niet mee willen nemen. Toekomstgericht denken en niet
teveel achterom.
V: Is de bouwtekening in zwart-wit op schaal? Lijkt me niet kloppen.
A: De concept-bouwtekening van de architect is getoond. De afmetingen hierop zijn de werkelijke
afmetingen.
V: Worden de ramen in zaal 1, 2 en 3 groter? Anders veel kunstlicht.
A: Het aangezicht van de huidige muur moet van de Gemeente Dronten terugkomen in de
nieuwbouw. We hebben in een eerder stadium deze opmerking aangegeven bij de architect.
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V: Huidige plattegrond. Zijn er ook tekeningen met de gevels
A: Ja er is een zijgeveltekening:

V: Multifunctioneel centrum, hoe toegang vanuit de sporthal / horeca?
A: Er is zowel voor de toegang naar de kerkzaal als naar de sporthal een aparte entree.
V: Ik voel me ongemakkelijk over de presentatie van de deal met de parochie. Presenteer het anders,
zet gebruik van 15 jaar op waarde. Hang er een bedrag aan. Maak het inzichtelijk.
A: PG Biddinghuizen heeft hierover in een vaststellingsovereenkomst afspraken gemaakt met het
parochiebestuur. Het is een uitruil, waarbij deze niet in een absolute waarde zal worden vertaald.
V: Wij zijn ontzettend blij dat we gezamenlijk praten om de ruimte gezamenlijk te gebruiken. Voordat
de Beuk er was, gebruikten we gezamenlijk het Schip, ik ben blij dat we dat nu ook doen. Het moet
gewoon goed geregeld worden. Blij met mogelijkheid vanuit bisdom dat we dezelfde vieringen mogen
houden.
V: Buitenmuren weg en vervangen?
A: Buitenmuren van de Beuk blijven bestaan
V: Jammer dat er weinig buitenlicht is. Duurzaamheid is belangrijk, licht van buiten is gratis. Je kijkt
tegen het licht in zoals het podium nu gesitueerd is. Wordt het zicht daardoor ook minder?
A: Op de indeling van de zalen zijn drie varianten gestuurd. Deze variant heeft maximaal aantal
zitplaatsen. Vandaar advies architect: folie en presentatiedoek aanbrengen. De zonlichtkant is niet
direct op die ramen. Het buitenaanzicht moet van de gemeente gehandhaafd blijven.
V: Namens jongeren en kinderkerk. Er wordt graag gesproken over geloof. Mis een beetje de tafels,
gezelligheid om daar mogelijkheid voor te hebben
A: Jongerengedeelte is op eerste verdieping, mag ook op de zondagmorgen gebruik van gemaakt
worden. Is ook gezelliger.
V: Kinderkerk: is er mogelijkheid om makkelijker te schuiven? Kinderkerk groeit
A: Zondagmorgen kunnen we gebruik maken van zaal 1 t/m 5 en jongerenruimte boven. En zaal A/B.
Met de Stichting zullen we overleggen of we eventueel gebruik kunnen maken van ruimtes in het
overige deel van MFG2.
V: Argumenten komen af en toe selectief over. Bijv. Over verplaatsing van het orgel. Waarom bijv.
Liturgisch centrum maken terwijl er een verhoging is.
A: Deze indeling is de meest effectieve wat het aantal zitplaatsen betreft.
V: Om niet – belangrijk dat daar meer afspraken / duidelijkheid over wordt verschaft. Bijv. ook over
kostersechtpaar.
A: Kostersechtpaar wordt met de Stichting besproken, kan ik nu niets over zeggen.
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V: Stichting geen geld? Waar gaat geld vandaan komen? Met goede bedoelingen, maar raken we niet
te krap behuisd? Waarom niet geld uitgeven aan veranderingen aan Schip
A: Er is geen sprake van een krappe behuizing. Op een gemiddelde zondagochtend zijn er 160-200
gemeenteleden aanwezig. Dit past prima in de nieuwe kerkzaal. Er zijn veel ruimtes waar we gebruik
van mogen maken. Bij hoogtijdagen zijn er voldoende uitbreidingsmogelijkheden.
De kosten van de Voorhof zullen op termijn niet meer opgebracht kunnen worden. Vanuit dit
perspectief zijn de plannen voor MFG2 ontwikkeld.
V: Zaal 4 en 5 zijn die van de kerk?
A: Wij kopen grondgebied van de parochie, de zalen 4 en 5 zijn op dit grondgebied gelegen. Zaal 4 en
5 zijn niet ingedeeld in de planning van het multifunctioneel gebruik.
V: Ik wil dat van 4 of 5 een jongerenruimte gemaakt wordt.
A: Dit idee zal besproken worden in de kerkenraad.
Nagekomen vragen:
V: Krijgt de Jeugkring een eigen ruimte zoals de Pinkenstal nu?
A: De jongerenruimte op de 1e etage is geen eigen ruimte, maar wordt multifunctioneel gebruikt. De
afspraak met de Stichting MFG2 is gemaakt dat onze jongeren mee mogen denken bij de inrichting
van deze ruimte.
V: Waar gaat de trap bij zaal 5 naartoe?
A: Deze trap gaat naar de jongerenruimte en de toiletten boven.
V: Komt er boven zalen 1,2,3,4, en 5 extra ruimtes?
A: Ja, er komt boven deze zalen gedeeltelijk extra ruimte.
V: Is het mogelijk meer natuurlijk licht te gebruiken?
A: Ja, maar de tekeningen zijn al wel in een vergevorderd stadium.
V: Wordt het kunstwerk boven de huidige ingang weer gebruikt?
A: Indien mogelijk wel. Dit is ook opgenomen in het adviesplan.
V: De ruimte boven zaal 1,2, en 3; welke gehorigheid geeft dit naar zaal 1,2,3?
A: De insteek is dat alle zalen tegelijkertijd gebruikt moeten kunnen worden. M.b.t. de isolatie zijn
hiervoor normen en eisen.
V: Blijft zaal 1,2 en 3 eigendom van de kerk? En heeft de kerk voorkeur bij het gebruik?
A: Op dit moment is het uitgangspunt dat het deel van de parochie het eigendom zal zijn van de PG.
Op zondag heeft de kerk het gebruik over zaal 1,2 en 3.
V: Kan zaal 4 ook gelijk eindigen met zaal 3 zodat deze wat groter wordt?
A: De mogelijkheden hieromtrent zullen besproken worden met de stichting MFG2.
V: Ik pleit er voor de mozaïek- ramen over te zetten naar De Beuk. De ramen van de kunstenaar
Alfred van Werven vallen m.i. ook onder 5.4.3.
A: Op eerdere gemeenteavonden is aangegeven dat de ramen dusdanig gevaarlijk zijn dat het vrijwel
onmogelijk zal zijn deze mee te nemen. Daarnaast zal het ook een grote kostenpost gaan worden om
dit te realiseren.
V: Inrichting kerkzaal. Er staat niet welke stoelen in deel A komen, wanneer gekozen is voor de
gekleurde stoffen stoelen, moeten die aangevuld worden. Een andere optie: De stoffen stoelen in deel
B gebruiken, dat maakt ruimte B meer flexibel voor multifunctioneel gebruik. Voor deel A kunnen dan
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de huidige houten stoelen worden gebruikt, die na verloop van tijd kunnen worden vervangen door
nieuwe stoelen die goed schoon gehouden kunnen worden en makkelijk stapelbaar zijn.
A: Er zijn destijds 150 nieuwe gestoffeerde stoelen aangeschaft. Het advies van de bouwcommissie is
om deze in gedeelte A te zetten en de banken in deel B. Om tot 180 stoelen te komen in deel A,
zullen er dan stoelen extra aangeschaft moeten worden.
V: Op het Liturgisch centrum van de parochie worden Mariabeeld/tabernakel e.d. geplaatst. Deze
inrichting maakt de ruimte minder multifunctioneel.
A: De parochie weet dat gedeelte B ook multifunctioneel ingezet zal worden. Hierbij zal ook rekening
worden gehouden bij de inrichting.
V: Bij de aanbevelingen worden vrijwilligers voor de catering gezocht. Gaat dat in samenspraak met
de familie Potgieter en wat is de rol van onze huidige beheerders tijdens en na de verbouwing?
A: Dit zullen we meenemen. In dit stadium is er nog geen concrete invulling hieraan gegeven.
V: Waar blijft het zelfbeschikkingsrecht over het gebruik?
A: Wij zijn eigenaar van de kerkzaal. Deze is gereserveerd op de zondag voor onze diensten en op de
zaterdagavond voor de parochie. Overige activiteiten in de kerkzaal zullen door de centrale beheerder
worden ingepland. Eigenlijk precies zoals het kostersechtpaar het nu ook doet.
V: Naast kerkzaal de Beuk, worden ook ruimtes van de R.K. gemeenschap overgenomen, wordt daar
dan weer apart voor betaald?
A: In de vaststellingsovereenkomst met de parochie is een afspraak gemaakt over het grondeigendom
van de parochie. Het betreft dus de Beuk inclusief de andere ruimtes van de R.K.
V: Ik heb niet goed begrepen waar men nu koffie kan drinken na de dienst. In ruimte 2 en 3 of in het
scholencomplex of in de kantine van de sportzaal ? Soms bij afscheid van iemand biedt de kerk de
gemeenteleden een drankje aan. Is dat dan mogelijk daar waar koffie wordt gedronken? Het lijkt me
moeilijk om alle ouderen naar boven te krijgen naar de jongerenbar.
A: Er is een koffiecorner en vervolgens kunnen we de koffie nuttigen in zaal 1, 2 en 3. Dit lijkt voor nu
de beste optie.
V: Hoeveel mensen kunnen er maximaal in zaal 1,2 en 3 zitten?
A: De inschatting is dat daar ca. 60 mensen kunnen zitten. Dit aantal is ook even afhankelijk van de
veiligheidsvoorschriften van de brandweer.
V: Gebruik van zonnepanelen?
A: Hierover wordt nagedacht. Zo mogelijk komt er een centrale energievoorziening.
V: Is het Katholieke deel kerk met ruimtes van het bisdom ? Als dat zo is, kunnen ze toch nog veel
geld vragen?
A: Over de verkoop van de ruimtes van de parochie is een afspraak gemaakt in de
vaststellingsovereenkomst.
V: Kerkzaal Beuk is niet groot als verhoogde gedeelte niet door ons wordt gebruikt. Als verhoogde
deel kerk voor R.K. gemeenschap is, kunnen wij in de zomer niet meer om 9.30 beginnen.
A: Tijdens onze erediensten zal bij het huidig aantal bezoekers de schuifwand open zijn, zodat er ook
mensen op het verhoogde gedeelte kunnen zitten. Met de parochie is de afspraak gemaakt dat zij hun
vieringen zullen houden op de zaterdagavond.
V: Ontwerp doek voor ramen houdt daglicht tegen. Zon staat niet op deze ramen in de ochtend. Is het
mogelijk de gerepareerde gekleurde ramen van onze kerk als voorzetramen (zoals reeds voorgesteld)
te gebruiken en doek weg te laten en dan andere oplossing voor projectiescherm?

Verslag informatieavond over MFG2 15 maart 2017 --- 10

A: De functie van het doek is drieledig. Ten eerste wordt het doek aangebracht voor de akoestiek. Ten
tweede zal het doek worden gebruikt als projectiescherm en tot slot om het daglicht deels te
temperen.
V: Belangrijk natuurlijk om kosten van verschillende ontwerpen te vergelijken. En welk ontwerp is het
meest praktisch?
A: Nieuw plan moet inderdaad financieel haalbaar en praktisch zijn.
V: Groot probleem : We weten nog steeds niet hoeveel geld we zullen hebben en krijgen verkoop van
Het Schip. Hoeveel moeten we betalen voor het katholieke deel. Laten we het geld wat we nu hebben
gebruiken voor dak en ander reparaties van Het Schip. Het Katholieke deel kan worden afgesloten
met een muur in de gang ter hoogte waar de gang breder wordt. De katholieke gemeenschap met
bisdom kunnen dan zelf beslissen wat ze doen: verkopen of verhuren van hun eigendom etc.
A: Over de prijs van het katholieke deel is een afspraak gemaakt. Uitgangspunt van de plannen voor
de verbouw zijn altijd geweest om samen te blijven kerken onder één dak. Daarnaast hebben we op
dit moment nog de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kostersechtpaar. Dit alternatieve plan
biedt geen structurele oplossing voor de toekomstige financiële situatie van onze gemeente.
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