Nieuwsbrief IN DE STEIGERS

Agenda:
Feb.

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

De verbouwing is gestart. In deze 17e nieuwsbrief een update van de stand van zaken,
maar ook al een doorkijk naar de verhuizing.

Afscheid van het Schip: hoe dan?

Help ons mee te bedenken hoe we het beste afscheid kunnen nemen van het Schip. Na
de schoolkerkdienst van 9 februari zal er onder leiding van Wim Kapteijn en Gerald
Verschuur gebrainstormd worden. Hiervoor is al een aantal gemeenteleden actief
benaderd, maar voel u vrij om aan te schuiven!

De bouw

Afgelopen week is de vloer voorbereid voor de aanleg van de vloerverwarming en de
ringleiding. Na het storten van de vloer start de aannemer met het stucwerk en het
plafond. De veranderingen zullen dan heel snel gaan. Komende weken zal ook het dak
van de kerkzaal worden geïsoleerd en komt er een nieuwe laag op.
Foto 1: stiltecentrum in wording
Foto 2: achterwand liturgisch centrum. De nooddeur is al dichtgemetseld. De nieuwe
nooddeur komt daar rechts van.
Foto 3: consistorie in wording
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Definitieve planning

Deze week hebben we de definitieve planning van de aannemer ontvangen:
Verbouwing nieuwe kerkzaal
Verhuizing
Inwijding nieuwe kerkzaal

T/m half mei 2020
Mei/juni 2020
Half juni 2020

Het Schip en de Deel zijn t/m half juni nog in gebruik voor kerkelijke activiteiten, koren
en fanfare. Ondanks de gewijzigde planning zullen overige huurders vanaf april naar
het Koetshuis gaan.

Overige vorderingen in het verbouwproces

De bouwcommissies worden steeds concreter in hun plannen. In januari heeft de
kerkenraad een aantal besluiten genomen o.b.v. plannen die compleet waren inclusief
het kostenplaatje.
De commissie liturgisch centrum en stiltecentrum heeft akkoord van de kerkenraad om
het ontwerp van Daphne vd Knijff i.s.m. Gerald Verschuur verder uit te gaan voeren.
Dit ontwerp is gepresenteerd op onze gemeenteavond van 19 juni en op de
informatiebijeenkomst van 20 juni bij de parochie. De meubels van het liturgisch
centrum zijn inmiddels in aanbouw (foto 4):

Foto 4
In het stiltecentrum komt een voorzetwand met nissen. Over de verdere inrichting zal
overleg volgen tussen parochie en de commissie.
Het pijporgel wordt verplaatst, maar het zal niet uitgebreid worden met opties.

Letters van De Voorhof tijdelijk weg

In verband het verplaatsen van de nooddeur en het verplaatsen van het kunstwerk
“Druivenstok met bladeren” naar de huidige plaats van de nooddeur, zal de naam
aanduiding “De Voorhof” tijdelijk van de muur worden gehaald.

Proefzitten nieuwe stoelen

Dankzij specifieke giften voor nieuwe stoelen, heeft de kerkenraad besloten om de
bouwcommissie nader onderzoek te laten doen naar nieuwe stoelen. Daarom zult u op
zondag 16 en 23 februari in de gelegenheid zijn om verschillende soorten te testen in
de kerkzaal. De commissie ontvangt graag uw feedback d.m.v. de briefjes die erbij
zullen hangen.

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)
wordt geprobeerd aanvullend geld te werven. Daarnaast zijn er 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

Zorgen om elkaar

Het is een intensief project waaraan we zijn begonnen. Dat merken we van alle kanten.
Met grootse zorgvuldigheid wordt geprobeerd om er het beste van te maken, daarvoor
vragen we u om steun in uw gebeden.
Namens de kerkenraad,
Claudia Boelens
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
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