Nieuwsbrief IN DE STEIGERS

Agenda:
Juni/juli

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

Op de gemeenteavond van 19 juni jl. heeft de kerkenraad haar plannen voor de
inrichting gepresenteerd. In deze nieuwsbrief een korte terugblik op deze avond.

Liturgisch centrum

Ds. Margriet van de Bunt heeft uitleg gegeven over de gebruiken en rituelen ten
aanzien van het liturgisch centrum. Deze gebruiken en rituelen zijn er ter
ondersteuning aan het Woord. Bij het ontwerp van het liturgisch centrum is hiermee
rekening gehouden.

Presentatie inrichting

Mevrouw Daphne van der Knijff van het bureau VDKL heeft de ontwerpen van het
liturgisch centrum en het stiltecentrum gepresenteerd, alsmede de kleuren die er zullen
worden gebruikt. Na haar presentatie was er in de Beuk de gelegenheid om de
ontwerpen nog eens rustig te bekijken en konden er vragen worden opgeschreven. Na
de pauze zijn deze vragen zo goed mogelijk beantwoord.

Verhuiscommissie

De verhuiscommissie regelt de praktische kant bij de verhuizing. In deze commissie
nemen deel: Henk Potgieter, Tineke Stuifzand, Wim Kapteijn, Anton Mangnus en Tonnis
Hilhorst.
Vanaf 13 juli houdt de parochie haar vieringen in het Schip. Vanaf die tijd gaan we vast
oefenen om samen in één ruimte te kerken. Om dit mogelijk te maken is het volgende
afgesproken:
• Vieringen parochie op zaterdagavond om 18.00 uur in het Schip
• Sacristie in Opkamer
• Samen gedenken in gedachteNis
• Eén gezamenlijk bloemstuk voor op liturgische tafel door beide bloemgroepen
• Paaskaars samen gebruiken
• Mariabeeld alleen tijdens vieringen op sokkel
• De bel krijgt een permanente plaats in de nis naast de deur naast preekstoel
Omdat de passage tussen de Beuk en de Foyer t/m de branddeuren zal worden
gesloopt, zal ook de Pinkenstal worden uitgeruimd.

Bij het ontruimen wordt er ook alvast opgeruimd. Zo zijn er beschikbaar voor
gemeenteleden (voor zichzelf of voor een ander):
• Diverse bijbels in NBG-vertaling
• Liedboeken
• Doos met boekjes (gekopieerd) die gemaakt zijn voor kerkenpad 1997, over 30
jaar kerk Biddinghuizen
• Doos met kopieën van pentekeningen van ds. Hovingh
• Oude zangbundels Zingen in de Zomer
Heeft u interesse in bovenstaande? Achter in de kerk zullen deze spullen op een tafel
liggen. Na 7 juli zal het overgeblevene beschikbaar worden gesteld aan St. Epafras,
Kringloop of in het uiterste geval worden gerecycled.
Bij de verhuizing is hulp nodig, maar we moeten voorkomen dat we elkaar voor de
voeten gaan lopen. De verhuiscommissie zal daarom de vrijwilligers persoonlijk
benaderen.

Commissie van afscheid en intrede

De kerkenraad zal komende weken gemeenteleden benaderen voor de commissie van
afscheid en intrede. De commissie zal worden gevraagd om het afscheid van ons
huidige gebouw, maar ook de feestelijke opening van de nieuwe kerkzaal vorm te
geven.

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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