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De verbouwing vordert gestaag. In deze 18e nieuwsbrief een update van de stand van
zaken.

Coronavirus

Ook met de bouw kunnen we er niet omheen: het coronavirus. De aannemer mag met
een beperkt aantal mensen in onze kerk aan de slag zijn. Voorlopig gaat dit nog aardig
goed en geeft de aannemer aan dat ze op planning liggen met de werkzaamheden. De
opleverdatum van de aannemer is dus ongewijzigd: half mei.

De bouw

Op 15 maart zouden we na afloop van de ochtenddienst in de nieuwe kerkzaal gaan
kijken. Vanwege het coronavirus kon dat niet doorgaan. Om u toch een beeld te
kunnen geven van de vorderingen volgt hieronder een aantal foto’s.
Afgelopen week zijn de wanden gestuukt. Deze zijn nu aan het drogen. Op foto 1 en 2
ziet u de achterwand van het liturgisch centrum.
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Er is ook hard gewerkt aan het stiltecentrum (foto 3) met daarboven de bergzolder
(foto 4 en 5).
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Er is een buffetvat (soort expansievat) t.b.v. de vloerverwarming geplaatst in de nis
waar voorheen de schuifwanden in verdwenen. Uiteraard wordt dit nog netjes
af/weggewerkt. Verder is er een warmtepomp onder de trap geïnstalleerd.
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De consistorie ziet er als volgt uit (foto 8) en het aangezicht van de garderobe richting
het stiltecentrum en ingang kleine kerkzaal ziet u op foto 9 en 10.
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Aan de buitenzijde is de luifel bij de ingang geplaatst (foto 11). Op deze foto kunt u ook
links van de luifel de kozijnen zien van het stiltecentrum.

Foto 11

Planning

Zolang er geen strengere regelgeving komt omtrent corona blijft de planning als volgt:
Verbouwing nieuwe kerkzaal
Verhuizing
Inwijding nieuwe kerkzaal

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

Overige vorderingen in het verbouwproces

In februari heeft u kunnen proefzitten op een aantal stoelen.
Hieruit is de stoel met de kunststof kuip als beste uit de test naar
voren gekomen; de Lynx III. Afgelopen kerkenraadsvergadering
heeft de kerkenraad het kleurenadvies van onze adviseur Daphne
vd Knijff voor de stoelen besproken en hierop een akkoord
gegeven. Er komen drie kleuruitvoeringen in de kerkzaal. Hiernaast
is een voorbeeld weergegeven van de grijze kleuruitvoering.

Financieel bijdragen aan de verbouwing?

We hebben voldoende middelen om de basisinvesteringen in ons nieuwe kerkgebouw te
doen. Voor diverse opties wordt geprobeerd aanvullend geld te werven. 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
Namens de kerkenraad,
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Colofon:
Contact: mfg2@pgbiddinghuizen.nl
Uitgave: April 2020

