Nieuwsbrief IN DE STEIGERS

Agenda:
Sept.

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

Na de vakantieperiode gaan we nu echt van start met de verbouw. In deze 13e
nieuwsbrief een update van de stand van zaken.

Ondertekening overeenkomsten en aktes

In de ochtend van 11 juli jl. zijn de aktes ondertekend voor de aankoop van het
gedeelte van de parochie van de Voorhof en de verkoop van ons gedeelte aan de
Gemeente Dronten. ’s Middags is de overeenkomst met aannemer Knol ondertekend.
We kunnen nu definitief van start met de verbouw.

Start verbouw

Afgelopen week heeft de aannemer een stofschot geplaatst in de gang van de Voorhof.
Hierachter wordt binnenkort gestart met de sloop van het gangengedeelte en de vloer
in de Beuk. We hadden al verwacht dat de bouwhekken geplaatst zouden zijn, maar dat
is nog niet gebeurd. Deze hekken zullen voor aanvang van de sloopwerkzaamheden zijn
geplaatst.

Toezichthouder bouw

Namens de PGB zal Roel van Hoof toezicht gaan houden op de bouw. Hij zal tijdens de
bouw de contacten onderhouden met de aannemer. Herman van Roekel is door zijn
verhuizing wat minder zichtbaar, maar is nog steeds betrokken bij ons project.

Inventarisatie belangstelling spullen Voorhof

Na onze verhuizing naar de Beuk zal er minder (berg)ruimte beschikbaar zijn, dan we
nu gewend zijn. Spullen die we niet meer nodig hebben en waarvoor we geen ruimte
hebben, zullen we gaan verkopen. Heeft u belangstelling voor spullen uit de Voorhof?
Mail dan naar cvk@pgbiddinghuizen.nl met een omschrijving en/of foto waarvoor u
belangstelling heeft.

Procesbegeleider Jenneke Span

Op de gemeenteavond van 28 mei jl. heeft u kennis kunnen maken met onze
procesbegeleider Jenneke Span. Zij adviseert de kerkenraad gedurende dit proces en
ondersteunt ons in de communicatie. De komende gemeenteavonden over MFG2 zal zij
tevens begeleiden.

Vragen?

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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