Goedemorgen gemeente,
Dinsdag 20 november jl. heeft de kerkenraad u geïnformeerd en gehoord
over de kosten en financiering van de verhuizing van onze kerk naar
locatie de Beuk. Wij zijn dankbaar dat u met zo velen aanwezig was, met
uw inbreng en met uw vragen.
De kerkenraad heeft maandagavond 17 december jl. na intensief overleg
een besluit genomen over de verkoop van het Protestantse gedeelte van
de voorhof en de aankoop en verbouwing van het Katholieke deel. De
kerkenraad heeft namens en voor alle leden dit besluit genomen zonder
last of ruggespraak.
De reacties die zijn gegeven tijdens het horen van onze leden op de
gemeenteavond van dinsdag 20 november jl. en de reacties die wij naar
aanleiding daarvan nog mochten ontvangen hebben meegewogen om
tot een besluit te komen.
De kerkenraad heeft democratisch gestemd en besloten. Zij gaat
unaniem akkoord met de verkoop van het Protestantse deel en de
aankoop en verbouwing van het Katholieke deel van de Voorhof. De
kerkenraad neemt het advies en de financiële onderbouwing over, zoals
is geadviseerd door het College van Kerkrentmeesters en is
gepresenteerd op de gemeenteavond.
Het besluit is hiermee als volgt:
De kerkenraad stemt in met de verkoop van het Protestantse
gedeelte van de Voorhof en tot de aankoop en verbouw van het
Katholieke gedeelte van de Voorhof.
Waarbij het uitgangspunt is dat er een minimale liquiditeitsbuffer
van € 80.000 (o.b.v. 1,0 fte predikant) na investeringen zal zijn,
opgebracht vanuit de verkoop, het huidig banksaldo en de
opbrengst van acties. (Liquiditeit is simpel gezegd, geld wat
daadwerkelijk op de bank staan en dat we direct beschikbaar
hebben indien nodig)
Verhoging van het bedrag voor verbouw en/of inrichting is
eventueel mogelijk indien hiervoor met 100%-zekerheid geld
beschikbaar wordt gesteld door derden. De kerkenraad besluit over
de besteding van de middelen.

Met het volgende voorbehoud: dat deze plannen ook door het
Classicaal College Behandeling Beheerszaken worden
goedgekeurd.
Tot zover het besluit
Hoewel de kerkenraad deze beslissing heeft genomen en er
overeenstemming is met onze buren van de Norbertus Parochie, zijn we
nog afhankelijk van stichting MFG2. Pas als de stichting financieel rond
is, is er zekerheid over de doorgang van dit project.
Tot zover de mededeling vanuit de kerkenraad.
Laten we samen naar huis gaan in de wetenschap dat we met Gods
kracht kunnen bouwen aan de toekomst van onze gemeente.
Gezegende kerstdagen en wel thuis

