Nieuwsbrief IN DE STEIGERS

Agenda:
Sept./okt.

frequent overleg met:
 Stichting MFG2
 pastoraatsgroep/locatieraad
 kostersechtpaar

Geachte lezer,
In deze derde nieuwsbrief lichten wij graag de stand van zaken toe omtrent de
plannen voor ons vernieuwde kerkgebouw.

Terugblik extra gemeenteavond MFG2

Op de gemeenteavond van 12 september jl. hebben we als gemeente naar elkaar
geluisterd en onze zorgen gedeeld.
Kees van Woerden vertelde over de historie van MFG2. Het proces vindt zijn
oorsprong in 2004. Vanuit het dorp werd het initiatief genomen voor een
multifunctioneel centrum. De kerken haakten hierbij aan vanwege de zorgen om de
dalende ledenaantallen en inkomsten. In 2010 en 2011 werden verschillende
scenario’s uitgewerkt en het huidige plan werd toen overgenomen door de
kerkenraad. De andere scenario’s waren financieel niet haalbaar.
Vervolgens werd in 2013 besloten om het huidige plan verder uit te werken. In dit
plan is de sportzaal gepland op de plaats van het Schip en wordt de Protestantse
Gemeente eigenaar van de Beuk, waarbij de Parochie in de gelegenheid wordt
gesteld om hierin te blijven kerken. Om dit plan verder uit te werken, werd in 2013
Stichting MFG2 opgericht. De Stichting MFG2 onderhandelt met de Gemeente
Dronten en de projectontwikkelaar. De Stichting inventariseerde alle wensen en
behoeften van de gebruikers/huurders van de Voorhof en het Koetshuis voor de
inrichting van de sportzaal en omliggende zalen. De kerk deed dit voor de inrichting
van de Beuk. Hierdoor werd het plan steeds concreter en gedetailleerder.
Tijdens de gemeenteavond uitten gemeenteleden hun zorgen over de kosten en het
kostersechtpaar. Het Schip zouden ze het liefst behouden, maar niet als dit ten koste
gaat van het gemeente zijn/het pastoraat. Aan het einde van de avond werd er
daarom ingestemd om de plannen verder uit te werken, zodat er uiteindelijk een
goede afweging gemaakt kan worden.
Een volledig verslag van deze avond zal op onze website worden gepubliceerd na
goedkeuring door de kerkenraad.

Wat is de volgorde in het besluitvormingsproces?

Wanneer de kosten helemaal duidelijk zijn, zal het College van Kerkrentmeesters een
advies uitbrengen aan de kerkenraad. Bij een positief advies zal de gemeente
worden gehoord en vervolgens neemt de kerkenraad een besluit. Na een akkoord zal
het plan ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Regionaal College voor de
Behandeling van Beheerszaken van de PKN. Alle stappen worden zorgvuldig
genomen.
Z.o.z.

Stand van zaken – wat is er in de vakantieperiode gebeurd?

Doordat het vakantietijd was, konden we niet in dezelfde vaart door met de plannen
voor ons vernieuwde kerkgebouw. Graag informeren wij u over de stand van zaken.

Prijsberekening van projectontwikkelaar

In juni hebben we een prijsberekening van de projectontwikkelaar ontvangen op
basis van de laatste bouwtekeningen. Deze prijsberekening blijkt helaas nog niet
specifiek genoeg. We willen graag precies weten wat we krijgen voor welke prijs.
Daarom is er gevraagd om een bestek. Hier zal de architect de komende tijd aan
werken.

Gesprekken met de parochie

Aangezien de Parochie van het bisdom voorlopig mag blijven vieren in de Beuk,
overleggen we met een vertegenwoordiging van de locatieraad en pastoraatsgroep
over de wijze waarop we dat vorm kunnen gaan geven en welke stappen we
daarvoor moeten nemen.

Gesprekken met Stichting MFG2

In afwachting van de definitieve prijsberekening voor de verbouwing van de Beuk
waren de gesprekken met Stichting MFG2 tijdelijk opgeschort. Eind augustus zijn de
gesprekken hervat. Over de onderhandelingen kunnen wij u op dit moment
inhoudelijk helaas nog niets melden.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over MFG2 m.b.t. het kerkelijk gedeelte? Dan kunt u
deze richten aan de voorzitter Erik Broekhuis of ondergetekende. Er is ook een
speciaal emailadres hiervoor geopend: mfg2@pgbiddinghuizen.nl
Deze uitgave van de Nieuwsbrief In de steigers wordt verspreid via de
septemberenvelop. Normaliter vindt de verspreiding digitaal plaats. Wilt u de
volgende Nieuwsbrief In de steigers ook ontvangen? Meld u dan aan voor de
Gemeenteflits. Hiervoor en voor de twee eerdere edities verwijzen wij u naar onze
site: www.pgbiddinghuizen.nl. Voor niet-emailbezitters ligt er een exemplaar achter
in de kerk.
Namens de kerkenraad,
Claudia Boelens
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
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