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Overkoepelende bouwcie 2.0

Stand van zaken

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

Bouwcommissies

Inmiddels zijn de 8 commissies hard aan het werk om hun onderwerp verder uit te
werken. Op 26 maart was het eerste tussentijdse overleg tussen de overkoepelende
bouwcommissie 2.0 met de kerkenraad. Iedere commissie heeft toen verteld over hun
start en of er zaken waren, waar ze tegenaan liepen.
Tijdens dit overleg hebben we geconstateerd dat de keuze m.b.t. het orgel niet al in
april moet worden genomen. Het is een onderdeel van alle keuzes inzake de bouw,
welke we als kerkenraad op een later moment maken. Zowel het horen van de
gemeente over het orgel, als het besluiten van de kerkenraad hierover zijn dus
uitgesteld. Wanneer er een nieuwe datum voor het horen is vastgesteld, wordt u
hierover ingelicht.
De commissies hebben op diverse onderdelen raakvlakken met elkaar, daarom heeft de
kerkenraad besloten om een projectleider aan te stellen ten behoeve van de onderlinge
afstemming. We zijn dankbaar dat Herman van Roekel deze taak op zich wil nemen. Hij
stelt zich hieronder aan u voor:
Aan de ontwikkeling van de bouwplannen voor onze kerk zijn veel
vrijwilligers betrokken. U kent waarschijnlijk de meeste
vrijwilligers; zij wonen al langer in Biddinghuizen of zijn al langer
bij de plannen van de kerk betrokken. Ik ben daarin mogelijk voor
u nog een onbekende.
Wij, mijn vrouw Ans en ik Herman, wonen en kerken hier ruim
een jaar. Voor mijn pensionering heb ik naast een bouwkundige
studie ervaring opgedaan in de uitvoering van bouwwerken,
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, management en de
ontwikkeling van woningen, verzorgingshuizen en winkelcentra.
Dat laatste als directeur bestuurder.
In onze laatste woonplaats Nunspeet was ik voorzitter van de ondernemerskoepel
(NOK), adviseur van de fabrikantenvereniging en voorzitter, penningmeester of lid van
een aantal verenigingen.
Samen met Claudia Boelens (Vz. CvK), Adri Nitrauw (deskundige installaties) en Roel
van Hoof (bouwkundige) neem ik deel aan de bouwtechnische commissie. Naast deze
commissie zijn er nog zeven commissies die onderzoek en voorstellen zullen doen voor
bijvoorbeeld de aankleding, inrichting, interieur en audiovisuele voorzieningen e.d. Als

projectleider zal ik de werkzaamheden van de commissies coördineren en een
eindvoorstel aan de kerkraad presenteren. Ik heb daar gezien de inzet en
deskundigheid van de commissieleden alle vertrouwen in dat dit gaat lukken!

Uitleg procedure orgel

Als gemeente dienen we m.b.t. het orgel de procedure te volgen, zoals deze is
opgenomen in de kerkorde van de PKN. Dit betekent dat de kerkenraad de gemeente
hoort vóórdat de kerkenraad een besluit neemt over het orgel. Mocht de kerkenraad
besluiten dat het huidige pijporgel wordt verkocht, dan moet dit besluit eerst ter
goedkeuring worden voorgelegd aan het Regionaal College Behandeling Beheerszaken.
Zoals hiervoor is toegelicht is het horen van de gemeente en het besluit door de
kerkenraad over het orgel uitgesteld, omdat de keuze samenhangt met de andere
keuzes m.b.t. de bouw.

Bergruimte voor spullen van de werkgroepen

In de nieuwe situatie gaan we kleiner “wonen”. Dit betekent dat we ook minder
bergruimte zullen hebben. We vragen iedere werkgroep om in de maand april/mei
kritisch te kijken naar hun spullen die nu ergens in de Voorhof opgeborgen/opgeslagen
zijn. En beantwoord hierbij de volgende vragen per werkgroep:
1. Welke spullen van de werkgroep zijn er opgeborgen/opgeslagen in de Voorhof?
2. Wat gebruikt de werkgroep hiervan?
3. Welke spullen gebruikt de werkgroep niet (meer) en kunnen weg/worden
verkocht?
4. Hoeveel bergruimte heeft de werkgroep straks nog nodig in de nieuwe situatie?
Per werkgroep ontvangen we hiervan graag een overzicht via mfg2@pgbiddinghuizen.nl
voor 1 juni a.s.

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 na de zomer,
maar hierin zijn we ook afhankelijk van factoren waar we zelf geen invloed op hebben,
zoals de planning van de aannemer. Vanwege deze voorlopige planning hebben we als
kerkenraad het volgende tijdspad opgesteld:
24 april
30 mei
September

Financiële gemeenteavond, bijpraten van gemeente over mfg2
Kerkenraad en overkoepelende bouwcommissie 2.0
Presentatie van alle bouwcommissies in de Beuk aan belangstellenden

Tot slot

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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