Nieuwsbrief IN DE STEIGERS

Agenda:
Juni/juli

overleg met:
− Stichting MFG2
− Pastoraatsgroep/locatieraad
− Kostersechtpaar
− Educatief Centrum
− Bouwcommissies 2.0
Gemeenteavond 19 juni

Vorige week heeft de kerkenraad u als gemeente verteld wat er de komende tijd gaat
gebeuren. Even een korte terugblik, met gelijk de actuele stand van zaken erbij:

Uitstel van bespreking overeenkomsten

Na goedkeuring door de kerkenraad kunnen de aktes voor de grondoverdrachten en de
aannemersovereenkomst worden getekend. Dit stond gepland voor maandag 3 juni.
Doordat enkele documenten echter nog niet compleet waren, zal de kerkenraad op haar
vergadering van 17 juni deze belangrijke overeenkomsten bespreken. Gelukkig heeft
dit geen effect op de planning van de aannemer.

Planning verbouw de Beuk

Op 15 juli start de aannemer met het inrichten van het bouwterrein en het plaatsen van
de bouwhekken. Indien mogelijk zullen de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in de
schoolvakantie. De totale duur van de verbouw van de Beuk is ongeveer 20 weken.
Begin februari zouden we kunnen verhuizen van het Schip naar de Beuk.

Inrichting

De verschillende bouwcommissies werken de plannen voor de inrichting tot op detail
uit. Hierbij wordt de commissie van het liturgisch centrum en het stiltecentrum sinds
kort geadviseerd door mevrouw Daphne van der Knijff van het bureau VDKL. Mevrouw
Van der Knijff zal haar adviezen op de gemeenteavond van 19 juni presenteren.
Daarnaast zult u ook de plannen kunnen bekijken van de andere commissies: de
orgelcommissie, de inrichtingscommissie, de commissie audiovisuele voorzieningen en
de commissie ramen en kunstwerk.

Verhuiscommissie

De kerkenraad zal een verhuiscommissie instellen om de verhuizing zo goed mogelijk te
laten verlopen. Deze commissie zal bestaan uit leden van de PGB, parochie en het
kostersechtpaar. Het gaat hierbij om de praktische kant van de verhuizing.

Commissie van afscheid en intrede

Nu we aan de vooravond staan van een nieuw begin, betekent dat ook dat we afscheid
gaan nemen van ons huidige gebouw. Dit is een emotionele gebeurtenis. Om het tot
een mooi afscheid te laten zijn, zal er een commissie van afscheid en intrede worden
ingesteld. Hierover meer op de gemeenteavond van 19 juni.

Nieuwe naam voor de gedeelten in de nieuwe kerkzaal

Al eerder deed de kerkenraad een oproep voor de gedeelten in de nieuwe kerkzaal.
Hierop hebben we nog niet veel respons gehad. Dus vandaar een nieuwe oproep. 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.

Gemeenteavond 19 juni voor (gast)leden

Wilt u weten hoe de complete inrichting eruit gaat zien en wat de mogelijkheden qua
geluid en beeld worden? Laat u dan informeren op onze gemeenteavond van 19 juni.
De kerkenraad nodigt hiervoor al haar (gast)leden van harte uit.

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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