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Agenda:
Jan./feb.

frequent overleg met:
- Stichting MFG2
- pastoraatsgroep/locatieraad
- kostersechtpaar

	
  
Stand van zaken
In deze vierde nieuwsbrief lichten wij graag de stand van zaken toe omtrent de
plannen voor ons vernieuwde kerkgebouw.

Voortgezette visitatie
Op maandag 29 januari heeft de voortgezette visitatie plaatsgevonden. Als
kerkenraad kijken we terug op een goede avond. Vele gemeenteleden hebben
gehoor gegeven aan de oproep om met de visitatoren te spreken. Hierdoor was er
een goede afspiegeling van de meningen in onze gemeente. Aan het einde van de
avond heeft de kerkenraad het advies van de visitatoren gekregen om met name de
communicatie te verbeteren en om zo transparant mogelijk te zijn. Wij vragen hierbij
om uw hulp: heeft u vragen, laat het de kerkenraad dan weten.

Formalisering afspraken
Na de goedkeuring van het principe-akkoord met Stichting MFG2 door de
kerkenraad, is het principe-akkoord voorgelegd aan het Regionaal College
Behandeling Beheerszaken (RCBB) van de PKN. Inmiddels hebben we de bevestiging
ontvangen dat ook het RCBB hiermee akkoord is. De volgende stap in het proces is
om de afspraken formeel vast te leggen en juridisch te toetsen.
In de gesprekken met de parochie werken we ook toe naar een overeenkomst om de
afspraken met betrekking tot de aankoop van het RK-deel van de Voorhof formeel
vast te leggen. Hiervoor zullen we binnenkort samen naar de notaris gaan voor een
informatief gesprek.

Inrichting
Nu het besluit is genomen om te gaan verhuizen naar de Beuk, is het van belang dat
bestaande plannen en adviezen tot in detail worden uitgewerkt voor zover dit nog
niet was gebeurd. Daarom heeft de kerkenraad besloten om opnieuw een
bouwcommissie in te stellen met de volgende subcommissies:
•   Bouwkundige commissie
•   Orgelcommissie
•   Commissie liturgisch centrum/stilteruimte/symboliek
•   Commissie audiovisuele voorzieningen
•   Inrichtingscommissie 1 (interieurafwerking)
•   Inrichtingscommissie 2 (meubilair)
•   Commissie ramen en kunstwerk
•   Commissie geldwerving subsidies
•   Commissie geldwerving acties
Aan de overkoepelende bouwcommissie zullen vertegenwoordigers van de
subcommissies deelnemen, zodat er voldoende onderlinge afstemming kan plaats
vinden. Het uitgangspunt voor de subcommissies is het laatste rapport van de

bouwcommissie van eind februari 2017. Op onze site www.pgbiddinghuizen.nl kunt u
het rapport raadplegen.

Tijdspad
De bouw van MFG2 is een aaneenschakeling van vele processen, waarbij
verschillende partijen zijn betrokken. Hierdoor is het voor ons heel moeilijk om in te
schatten op welk moment we gaan verbouwen. Voorlopig richten we ons op de
verbouw richting de zomer, maar hierin zijn we ook afhankelijk van factoren waar we
zelf geen invloed op hebben, bijvoorbeeld de afgifte van de bouwvergunning. Het
plan is om eerst de Beuk te verbouwen en hierna het Schip te verlaten.

Nieuwe naam voor de gedeelten in de nieuwe kerkzaal
In de nieuwe situatie zullen wij en de huurders gebruik gaan maken van gedeelte A
en/of B in de huidige Beuk (zie tekening op volgende pagina).
Heeft u een goed idee voor de namen voor gedeelte A en B? Mail dan deze namen
naar mfg2@pgbiddinghuizen.nl.

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

Namens de kerkenraad,
Claudia Boelens
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
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