Nieuwsbrief IN DE STEIGERS

Agenda:
Dec.

overleg met:
− Stichting MFG2
− Kostersechtpaar
− Bouwcommissies 2.0
− Aannemer

De verbouw is gestart. In deze 16e nieuwsbrief een update van de stand van zaken.

De bouw

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de vloer. De aannemer wil voor de kerst de
vloer storten van het stiltecentrum en de kleine kerkzaal. Op foto 1 en 2 zijn hiervoor
de voorbereidingen zichtbaar. Op foto 3 zijn voorbereidingen voor het installatiewerk in
de hoek van de grote kerkzaal te zien, waar het orgel en het regiemeubel komen. Het
orgel komt rechtsachter in de kerkzaal, zoals ook nu het geval is.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Planning

De planning is nog steeds als volgt:
Verbouwing nieuwe kerkzaal
Verhuizing
Inwijding nieuwe kerkzaal

T/m eind maart 2020
April 2020
Begin mei 2020

Het Schip en de Deel zijn in april nog in gebruik voor kerkelijke activiteiten, koren en
fanfare. De Foyer en de huidige vergaderzalen kunnen tot en met eind maart in gebruik
zijn. Voor de vaste huurders van de vergaderzalen is daarna een plaats in het Koetshuis
gereserveerd. Zij zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Overige vorderingen in het verbouwproces

Afgelopen week is er wederom een gezamenlijk overleg geweest met alle
bouwcommissies. Aan de tijd van plannenmakerij komt nu een einde. In januari zullen
er concrete keuzes gemaakt moeten worden over de inrichting van het liturgisch
centrum en het stiltecentrum. Er is reeds besloten dat het huidige pijporgel wordt
verplaatst. Over de mogelijke opties (wijzigen dispositie en upgraden buitenkant) zal
ook in januari een besluit genomen moeten worden.
Aangezien de Van Wervenramen niet passen in de ramen van de nieuwe kerkzaal,
wordt er nagedacht over een alternatieve kunstvorm.
Om de akoestiek goed te laten worden, heeft het Geluidburo het akoestisch advies
aangepast naar het huidige ontwerp. Met dit advies gaan de bouwcommissies de
komende tijd aan de slag.

Kostersechtpaar

Op dit moment is er nog geen zekerheid over de toekomst voor ons kostersechtpaar.
De mediator is bezig om alle mogelijkheden op een rijtje te zetten en wat hiervan de
consequenties zijn. Er wordt hard gewerkt aan een constructieve oplossing. We zijn nog
steeds positief gestemd.

Financieel bijdragen aan de verbouwing?

We hebben voldoende middelen om de basisinvesteringen in ons nieuwe kerkgebouw te
doen. Voor diverse opties (aanpassingen pijporgel, nieuwe stoelen, Van Wervenramen)
is op dit moment niet voldoende geld. Er zijn inmiddels diverse gemeenteleden die een
gift voor de verbouwing hebben gedaan. We zijn hen zeer dankbaar! Mocht u ook willen
doneren? Dat kan via het bankrekeningnummer: NL88RABO0373740441 t.n.v. de
Protestantse Gemeente Biddinghuizen o.v.v. bijdrage verbouwing. Via een periodieke
gift kan dit een fiscaal voordeel voor u opleveren.

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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