Nieuwsbrief IN DE STEIGERS

Agenda:
Mei

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

De verbouwing is bijna afgerond. In deze 19e nieuwsbrief een update van de stand van
zaken en meer nieuws over de verdere inrichting en verhuizing.

Planning

De oplevering door de aannemer is 2 weken later dan aanvankelijk gepland: dit wordt
nu eind mei. In de maand juni hebben we dan 4 weken de tijd om te verhuizen.
Vanwege de coronamaatregelen is een grote inwijdingsdienst begin juli helaas niet
mogelijk. We denken na over hoe we de kerkzaal al wèl aan u kunnen tonen. We zullen
u informeren, zodra hierover meer bekend is.

Bouw

Afgelopen week is er hard gewerkt door aannemer, kunstenaars èn vrijwilligers; en het
resultaat mag er zijn! Zie onderstaande foto.

De vrijwilligers hebben de bekabeling aangebracht voor audio en video. Daarnaast zijn
er kunstenaars geweest die de beschildering op de achterwand van het liturgisch
centrum hebben aangebracht.

De aannemer heeft de kerkzaal verder laten afwerken; er is geschilderd, het plafond is
aangebracht, de vloer geëgaliseerd en de PVC-vloer is gelegd.
In de komende weken wordt er toegewerkt naar de oplevering.

Inrichting

Onze vrijwilligers hebben hard gewerkt aan het liturgisch meubilair. Het wordt prachtig!
De podiumdelen en de nieuwe stoelen zijn besteld en worden binnenkort geleverd. De
commissie liturgisch centrum zal na de verhuizing bekijken hoe de verdere aankleding
wordt.

Orgel
In de eerste week van juni wordt ons pijporgel verplaatst vanuit het Schip naar de
nieuwe kerkzaal.

Verkoop goederen uit de Voorhof

Vanaf vrijdag 22 mei vindt u op onze website een link naar een bestand waarin het
eerste deel van de goederen zal worden aangeboden. Er zitten mooie spullen bij! De
opbrengst komt ten goede aan de verbouwing van de kerkzaal. Van harte aanbevolen.

Verhuizen doe je niet alleen – hulp gevraagd

Na de oplevering eind mei zullen we de nieuwe kerkzaal moeten schoonmaken en zijn
er nog tal van klussen waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken. Wilt u meehelpen?
Meld u dan aan via mfg2@pgbiddinghuizen.nl

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
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