Nieuwsbrief IN DE STEIGERS

Agenda:
Juni

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

De verbouwing is bijna afgerond. In deze 20e nieuwsbrief een update van de stand van
zaken en meer nieuws over de verdere inrichting en verhuizing.

Planning

Afgelopen week is de vooroplevering geweest. Komende weken worden de kleine
punten die hieruit kwamen opgelost. Daarnaast worden er nog diverse andere
onderdelen geplaatst of afgerond. U moet hierbij denken aan de luchtzakken aan het
plafond t.b.v. de ventilatie en de vouwwanden. Met betrekking tot de verbouw van de
kerk zit het grootste werk voor de aannemer er dan op. Begin juli staat de definitieve
oplevering gepland.
Binnenkort start ook de firma Schaapsound voor het aanleggen van de
geluidsinstallatie. We hebben afgelopen tijd gemerkt hoe belangrijk goede kwaliteit van
beeld en geluid is. We zijn dan ook verheugd dat dit in de nieuwe situatie goed
geregeld zal zijn.
De eerste dienst vanuit de nieuwe kerkzaal zal zijn op zondag 5 juli a.s. Of hierbij ook
weer gemeenteleden aanwezig kunnen zijn, wordt op dit moment nog onderzocht door
de kerkenraad.
Afronding van de verbouw van onze nieuwe kerkzaal betekent ook dat de aannemer
start met fase 2 van het MFG2; de bouw van de sportzaal, vergaderzalen en de
horecagelegenheid op de plek van ons oude gebouw. Op dit moment is nog niet exact
bekend wanneer de oude kerkzaal gesloopt zal worden. Zodra dit wel bekend is, wordt
u hierover geïnformeerd.

Inrichting

Vorige week zijn de nieuwe kerkstoelen en de podiumdelen geleverd. Ze staan nu nog
even goed verpakt opgestapeld, maar op de foto hieronder ziet u alvast hoe ze eruit
zien.

Orgel

Afgelopen week is met vereende krachten en veel precisiewerk het orgel verplaatst uit
Het Schip naar onze nieuwe kerkzaal. Dit was een heel karwei. Voor de verplaatsing
werd het orgel zoveel mogelijk uit elkaar gehaald. Met een verreiker, met dank aan
Gicom BV voor het beschikbaar stellen, werd het orgel binnengereden in de nieuwe
kerk.

In de nieuwe kerkzaal wordt het pijporgel ter plekke weer opgebouwd zodat we straks
weer kunnen genieten van de klanken die vertrouwd zijn.

Verkoop goederen uit de Voorhof

Tot en met 10 juni kan er nog worden geboden op de goederen uit de Voorhof. Er zitten
mooie spullen bij, zoals de gekleurde kerkstoelen. De opbrengst komt ten goede aan de
verbouwing van de kerkzaal. Van harte aanbevolen.

Verhuizen doe je niet alleen – hulp gevraagd

Ergens tussen 19 juni en 3 juli zullen we de nieuwe kerkzaal moeten schoonmaken.
Daarnaast 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
Namens de kerkenraad,
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