Nieuwsbrief IN DE STEIGERS

Agenda:
Mrt./Apr.

frequent overleg met:
 Stichting MFG2
 pastoraatsgroep/locatieraad
 kostersechtpaar

Stand van zaken

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

Invulling subcommissies

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat er verschillende subcommissies
werden gevormd om de bestaande plannen en adviezen tot in detail verder uit te
werken. Maandagavond 26 februari zijn de commissies officieel van start gegaan. We
zijn verheugd dat vanuit de volle breedte van de gemeente leden bereid zijn gevonden
om hieraan deel te nemen.
• Bouwkundige commissie: Roel van Hoof, Herman van Roekel, Adri Nitrauw en
Claudia Boelens;
• Orgelcommissie: Tijn Bouw, Agnes Kluifhooft, Justin den Harder en een
onafhankelijke orgeldeskundige;
• Commissie liturgisch centrum/stilteruimte/symboliek: Ineke van Ruler, Nienke
Knoester, Gerald Verschuur en Aaltje Timmerman;
• Commissie audiovisuele voorzieningen: Robert Wester en Mathijs Post
• Inrichtingscommissie 1 (interieurafwerking): Francisca Broekhuis en Coby de Boer
• Inrichtingscommissie 2 (meubilair): Harm Tolsma en Rieneke Jochemsen
• Commissie ramen en kunstwerk: Tineke Stuifzand en Marianne Groeneweg
• Commissie geldwerving subsidies en acties: Jan Klopman, Gert-Jan van Tilburg, Jan
Post, Jan van Dieren en Ton Junte
Vanuit iedere commissie zullen één of twee vertegenwoordigers deelnemen aan de
overkoepelende bouwcommissie 2.0 voor afstemming tussen de commissies.
Op de gemeentezondag van 18 maart zal er een poster zijn met daarop de concrete
opdrachten van de subcommissies. Heeft u nog opmerkingen of tips voor hen? Dan zijn
deze welkom op mfg2@pgbiddinghuizen.nl.

Orgel

Wat is de juiste keuze omtrent het orgel? Nemen we het huidige pijporgel mee of
moeten we op zoek naar een vervangend pijporgel of digitaal orgel? De kerkenraad
heeft besloten om hierbij de hulp in te schakelen van een onafhankelijke deskundige op
het gebied van orgels. Over het advies van de orgelcommissie zult u als gemeente
worden gehoord, waarna de kerkenraad een besluit neemt over het orgel.

Planning

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. Vanwege deze voorlopige planning hebben we als kerkenraad het volgende
tijdspad opgesteld:

26 maart
19 april
24 april
26 april
30 mei
2 juni

Tussentijdse rapportage aan de kerkenraad door de overkoepelende
bouwcommissie 2.0
Verslag van orgelcommissie aan kerkenraad
Financiële gemeenteavond, waarbij gemeente gehoord wordt over orgel
Extra kerkenraad voor besluit over orgel
Kerkenraad en overkoepelende bouwcommissie 2.0
Van 10.00 tot 12.00 uur presentatie van alle subgroepen in de Beuk aan
belangstellenden

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.

Tot slot

Kees van Woerden is als adviseur ten behoeve van MFG2 aan onze gemeente
verbonden. Vanwege de gezondheidsproblemen van onze voorzitter zal Kees voor het
onderwerp MFG2 tijdens de kerkenraadvergaderingen aanwezig zijn. Hiermee hopen we
de voortgang te kunnen borgen.
Heeft u vragen of opmerkingen over MFG2 m.b.t. het kerkelijk gedeelte? Dan kunt u
deze richten aan 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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