Nieuwsbrief IN DE STEIGERS

Agenda:
Okt.

overleg met:
- Stichting MFG2
- Pastoraatsgroep/locatieraad
- Kostersechtpaar
- Koetshuis
- Bouwcommissies 2.0
- Aannemer

De verbouw is gestart. Omdat dit veel losmaakt, vindt u in deze 14e nieuwsbrief een
update van de stand van zaken.

Verbouwactiviteiten

Inmiddels is het aanwezige asbest gesaneerd en is het gangengedeelte gesloopt. Deze
activiteiten zijn later uitgevoerd dan verwacht. Welke invloed dit precies op de planning
heeft, horen we deze week van de aannemer. We zullen u hiervan in de volgende
nieuwsbrief op de hoogte stellen. De bouwwerkzaamheden vinden plaats terwijl de rest
van het gebouw nog in gebruik is. Om de overlast te beperken én om de activiteiten in
en rond de Voorhof op een goede manier te kunnen voortzetten, vindt er nauw overleg
plaats met de aannemer.

Overige vorderingen in het verbouwproces

Voor het verplaatsen van het pijporgel is de opdracht gegund aan Orgelmakerij
Boogaard. De firma is ter plaatse geweest om alle bijzonderheden te bekijken. Om in
de kosten te besparen is bij het verplaatsen van het pijporgel de hulp nodig van enkele
vrijwilligers. Het gaat hierbij niet alleen om krachtpatsers. Zodra we weten wanneer we
welke hulp nodig hebben, zullen we hiervoor een oproep doen.
Ook de aankoop van de geluids- en beeldinstallatie is vastgelegd. De firma
Schaapsound zal dit gaan aanleggen. Vanuit de commissie audiovisuele voorzieningen
is ook nadrukkelijk nagedacht over de mogelijkheden binnen het gestelde budget. Het
netwerkgedeelte zal daarom in eigen beheer worden aangelegd.
Afgelopen week is er een gezamenlijk overleg geweest met alle bouwcommissies. Meer
nieuws hieruit volgt in de volgende nieuwsbrief.
Het College van Kerkrentmeesters heeft een financiële bouwrapportage ontwikkeld om
goed inzicht te houden in alle verbouwkosten.

Voorlopige(!) planning
Verbouwing van de Beuk
Verhuizing
Inwijding nieuwe kerkzaal

Tot kerst
Januari 2020
Begin februari 2020

Aanspreekpunt over de verbouw van de kerkzaal

We begrijpen dat de verbouwing veel vragen oproept. We willen nogmaals benadrukken
dat we die vragen en opmerkingen graag van u horen. U kunt vragen over de
verbouwing stellen aan de voorzitter Jan Klopman of ondergetekende. U bent wellicht
niet de enige met een bepaalde vraag. We kunnen deze vraag dan mogelijk meenemen
in een volgende editie van deze nieuwsbrief. We willen u verzoeken of u die vragen aan
ons wilt stellen en niet aan Henk en Ria Potgieter. We willen hiermee Henk en Ria graag
beschermen. Wij vertrouwen op uw medewerking.

Ontwikkelingen omtrent kostersechtpaar

De kerkenraad heeft professionele ondersteuning op arbeidsdeskundig gebied
ingeschakeld die zowel het kostersechtpaar als de kerkenraad bijstaat in het
onderzoeken van de toekomstmogelijkheden. We vinden het namelijk belangrijk dat dit
zorgvuldig en goed gebeurt, omdat het iedereen, ons ook, aan het hart gaat.

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.

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
In alle veranderingen, grote beslissingen en vergaderingen die er rondom de
verbouwing plaatsvinden, willen we u vragen om voor de kerkenraad en gemeente te
blijven bidden.
Namens de kerkenraad,
Claudia Boelens
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
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