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Stand van zaken

Zo net voor de zomervakantie lichten wij in deze 7e nieuwsbrief graag de stand van
zaken toe omtrent de plannen voor ons vernieuwde kerkgebouw.

Bouwcommissies

De 8 commissies zijn hard aan het werk gegaan om hun onderwerp verder uit te
werken. Op 30 mei heeft de projectleider Herman van Roekel hierover tussentijds
verslag gedaan aan de kerkenraad. De kerkenraad is erg tevreden met de grote
zorgvuldigheid waarmee de commissies aan hun opdracht werken. De zaken worden
van verschillende kanten bekeken en toegelicht. Uiteindelijk zal dit resulteren in een
duidelijk beargumenteerd advies richting de kerkenraad begin oktober.

Overleg met Parochie

Eind mei hebben we met het parochiebestuur en de locatieraad gesproken over de
verdere invulling van de overdracht. Dit betreft niet alleen de overdracht van het
gebouw, maar ook de uittreding van de Parochie uit de Voorhofcommissie waar we
samen in deelnemen, huisvesting tijdens de overgangsperiode en in de nieuwe situatie.

Huisvesting tijdens de verbouwing

Onder leiding van Jan Klopman wordt er onderzocht hoe de huisvesting van de diverse
werkgroepen en huurders van de Voorhof tijdens de verbouwing zal worden geregeld.
Hiervoor wordt er overleg gevoerd met het Educatief Centrum (EC). Het EC zal de
eerste uitvalsbasis worden tijdens de verbouwing van de Voorhof.

Voorlopige planning

Eind september hopen we helder te krijgen wat de verbouwing en inrichting ons gaat
kosten, hierin zijn we afhankelijk van de aannemers die benaderd worden. Dan wordt
duidelijk of het plan m.b.t. de Beuk binnen ons budget valt. Zo niet, dan zal de
kerkenraad keuzes hierin moeten maken: Wat doen we wel? Wat doen we niet? Wat
doen we later?
Vervolgens zal het plan in oktober gepresenteerd kunnen worden aan de
gemeenteleden.
Er moeten nog tal van stappen gezet worden alvorens we kunnen gaan verbouwen. De
verbouw zal hierdoor op zijn vroegst tegen het einde van 2018 kunnen starten.

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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