Nieuwsbrief IN DE STEIGERS

Agenda:
Juni/juli
Juni/juli

reguliere overleggen met Stichting MFG2
overleg met pastoraatsgroep/locatieraad

Stand van zaken
Dit is de tweede nieuwsbrief waarin wij u over de voortgang van de plannen voor ons
vernieuwde kerkgebouw willen informeren.

Gesprekken met Stichting MFG2
In afwachting van de definitieve prijsberekening voor de verbouwing van de Beuk
zijn de gesprekken met Stichting MFG2 tijdelijk opgeschort. Op basis van de
uitspraken van de projectontwikkelaar hadden we al een definitieve prijs verwacht,
maar dit laat wat langer op zich wachten.
Met de Stichting hebben we ook gesproken over de communicatie richting het dorp.
Vanuit onze gemeenteleden ontvangen we veel signalen dat er behoefte is aan
informatie over de voortgang van het multifunctionele deel van MFG2. Als PGB
kunnen we alleen vragen beantwoorden die betrekking hebben op ons gedeelte. De
overige vragen zullen wij doorverwijzen naar Stichting MFG2.

Hoogtijdagen
Op de gemeenteavond van 2 mei jl. is het voorstel van de kerkenraad over de
planning van de diensten tijdens hoogtijdagen besproken en aangepast.
Gemeenteleden hebben hierop positief gereageerd. Dit aangepaste voorstel hebben
wij voorgelegd aan een vertegenwoordiging van de pastoraatsgroep en de
locatieraad. Zij zullen dit voorstel intern bespreken.

Bouwcommissie ontbonden
Op 15 mei jl. is er een evaluatie geweest met de bouwcommissie en het moderamen.
Er zijn ervaringen en tips uitgewisseld. Dit was ook het moment om de
bouwcommissie officieel te ontbinden, aangezien hun opdracht – het aanleveren van
een advies voor de herinrichting van de Beuk en aangrenzende zalen – erop zat. De
leden van de bouwcommissie zijn nogmaals hartelijk bedankt voor hun enorme inzet.

Gesprek met parochie
Op maandag 22 mei jl. is er een positief overleg geweest met de parochie. Hierbij
waren vertegenwoordigers van het parochiebestuur, de locatieraad, de
pastoraatsgroep en het moderamen aanwezig. Kees van Woerden is bij alle
gesprekken inzake MFG2 aanwezig als onze adviseur. We hebben afgesproken om
vanaf nu frequent met elkaar in gesprek te gaan.

Denk mee over de invulling van de erediensten
Het lijkt een vreemd item in deze nieuwsbrief. En toch ook weer niet. Als we de
kerkzaal gaan verbouwen, zullen we hier zeker de komende 25 jaar kerken/gebruik
van maken.
Daarom is het nu van belang om te bedenken hoe we dat willen gaan doen.
Oftewel: hoe gaat de eredienst er in de toekomst uitzien? Heeft u hier ideeën over,
dan nodigen wij u uit om mee te denken. Dit kan dus over de vorm gaan maar ook
over de invulling van een dienst zoals over het bidden, zingen, muziek etc. Meldt u
nu aan via scribaat@pgbiddinghuizen.nl.

Wat is nu de planning/volgorde in het besluitvormingsproces?
We wachten nog op de prijsberekening van de projectontwikkelaar. Wanneer de
totale kosten van de verbouwing passen binnen het budget van Stichting MFG2, zal
er een voorstel voor nadere afspraken gemaakt worden tussen de Stichting en onze
gemeente over het beheer, onderhoud, aansprakelijkheid etc. Dit voorstel zal eerst
door het CvK worden getoetst. Wanneer het CvK een positief oordeel geeft over het
voorstel, wordt het voorstel voorgelegd aan de kerkenraad. Hierna worden de
gemeenteleden gehoord over het voorstel. Uiteindelijk neemt de kerkenraad na het
horen van de gemeente een besluit over het voorstel. Na een akkoord zal het plan
ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Regionaal College voor de Behandeling
van Beheerszaken van de PKN.

Vragen en opmerkingen
Op dit moment worden er soms nog vragen en zorgen geuit bij ds. Van de Bunt over
de gang van zaken rond MFG2. Wij willen u vragen om al uw vragen en opmerkingen
over MFG2 m.b.t. het kerkelijk gedeelte 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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