Nieuwsbrief IN DE STEIGERS

Agenda:
Juli

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

Stapje voor stapje komen we verder in het proces. In deze 12e nieuwsbrief een update
van de stand van zaken.

Afscheid van de Beuk en verhuizing parochie

In de viering van zondag 7 juli om 9.00 uur neemt de parochie afscheid van de huidige
vertrouwde Beuk. Dit zal een emotioneel moment voor hen zijn. Een afvaardiging
vanuit de kerkenraad zal aanwezig zijn ter bemoediging. Vanaf 8 juli zal de Beuk
worden leeggeruimd, waarna de parochie vanaf 13 juli haar vieringen houdt in het
Schip. De gekleurde stoelen vanuit de Beuk komen in plaats van een aantal banken in
het Schip.

Toezichthouder bouw

De kerkenraad is verheugd dat Roel van Hoof namens de PGB toezicht gaat houden op
de bouw. Hij zal tijdens de bouw de contacten onderhouden met de aannemer.

Mandaat CvK

In de laatste kerkenraad is een aantal aktes en overeenkomsten besproken. De
kerkenraad heeft het mandaat verleend aan het CvK voor ondertekening van de aktes
en overeenkomsten, mits passend binnen de begroting.
Komende weken staan de ondertekening van de grondoverdrachten en het tekenen van
de aannemersovereenkomst op de planning.

Presentatie MFG2 aan het dorp

Op dinsdag 9 juli organiseren we samen met Stichting MFG2 en de parochie een
informatieavond over de verbouwing van het kerkgebouw en het nieuw te bouwen
Multifunctionele Centrum. Hierbij is iedereen van harte welkom.
De avond duurt van 20.00 uur tot 21.30 uur en wordt gehouden in kerk- en
zalencentrum De Voorhof. De deuren zijn open vanaf 19.30 uur.
Deze avond zal in het teken staan van informeren. Daarom zal ook de aannemer van
dit project, Knol Bouw uit Hasselt, aanwezig zijn om uitleg te geven over het
bouwkundige deel en de daarbij behorende zaken. Er is alle ruimte voor vragen.

Ontwerpen inrichting kerkzaal

Op de gemeenteavond van 19 juni is het ontwerp van de inrichting van de kerkzaal
gepresenteerd door VDKL Interieurarchitectuur. De commissie van het liturgisch
centrum en stiltecentrum is deze nu nader aan het uitwerken. Hieronder enkele plaatjes
uit de presentatie:

 Sprankelend licht van boven

Orgel aan achterzijde in de kerkzaal →

 Ontwerp liturgisch centrum

Ontwerp stiltecentrum →

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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