Nieuwsbrief IN DE STEIGERS

Agenda:
Mei/juni

overleg met:
− Stichting MFG2
− Pastoraatsgroep/locatieraad
− Parochiebestuur
− Kostersechtpaar
− Educatief Centrum
− Bouwcommissies 2.0
Gemeenteavond 28 mei

Stand van zaken

Het is de afgelopen tijd wat stil geweest wat betreft de nieuwsberichten rondom MFG2.
De voorbereiding van formele stukken en verdere uitwerking van adviezen voor de
inrichting was echter in volle gang. Welke stappen zijn er gezet?

Financieel akkoord

Nadat we als gemeente financieel akkoord waren gegaan met de begroting voor de
verbouwplannen, is dit akkoord ook verkregen van het Classicale College voor de
Behandeling van Beheerszaken. Dit college ziet vanuit de landelijke PKN toe op de zorg
voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van o.a. gemeenten. Ons financiële
kader is dus helder en akkoord.

Plannen binnen financieel kader

Een financieel kader betekent dat onze plannen hierbinnen moeten worden
gerealiseerd. Dit hield in dat er bezuinigd moest worden op de verbouwing. Hiervoor
zijn er gesprekken gevoerd met de beoogde aannemer. Deze stap duurde aanzienlijk
langer dan vooraf gepland. Belangrijk hierin is dat we het project gezamenlijk doen met
de St. MFG2. Voor beide partijen moeten de plannen binnen de begroting passen.

Overdrachten

Als alle lichten op groen staan, gaan wij De Beuk van de Parochie kopen en verkopen
wij ons gedeelte van de Voorhof aan de Gemeente Dronten. Alvorens de Parochie De
Beuk verkoopt, diende De Beuk uit de eredienst te worden onttrokken. Dit heeft tijdens
een viering op zondag 14 april plaatsgevonden. Het bisdom heeft vervolgens de akte
voor verkoop van De Beuk goedgekeurd. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de
verkoopakte tussen de PGB en Gemeente Dronten. Wanneer de aktes klaar zijn, kan de
datum voor de overdrachten tussen de Parochie, PGB en Gemeente Dronten worden
gepland.

Inrichting

Met alleen een verbouwing zijn we er nog niet. De nieuwe ruimte zal immers ook
opnieuw moeten worden ingericht. De verschillende commissies waren hiermee al aan
de slag gegaan en werken nu toe naar een eindadvies. Dit advies zal binnenkort aan de
kerkenraad en gemeente worden voorgelegd. Komende voorjaarsgemeenteavond op 28
mei hopen we u verder te kunnen informeren over de planning van de verbouw en de
datum van de extra gemeenteavond waarin wij de definitieve plannen met betrekking
tot de inrichting willen presenteren.

Balans

We ontvangen signalen dat gemeenteleden bezorgd zijn over de balans in onze
gemeente. Er gaat veel tijd en energie naar de stenen. En ja, we kunnen niet anders
zeggen dat de verbouw van de Nieuwe Voorhof een uitermate intensief traject is. Dit
alles komt bovenop het “gewone” gemeentewerk en de tijd van onze vrijwilligers is
beperkt. We proberen voldoende tijd vrij te maken voor bezinning en opbouw van ons
gemeente-zijn, maar dat is op dit moment lastig. Wij vragen u daarom om uw steun in
uw gebeden.

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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