Nieuwsbrief IN DE STEIGERS

Agenda:
Juli

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

De verbouwing is bijna afgerond. In deze 21e nieuwsbrief een update van de stand van
zaken en meer nieuws over de verdere inrichting en verhuizing.

Planning

Vorige week is er een tussenoplevering geweest. De kleine punten die hieruit voort
kwamen, worden de komende weken opgelost. Begin juli staat de definitieve oplevering
gepland.
Er is nog geen nieuws over wanneer ons oude kerkgebouw wordt gesloopt. Zodra dit
wel bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

Bericht van de Commissie liturgisch centrum

Leden: Nienke Post, Gerald Verschuur, Aaltje timmerman, Ineke van Ruler

Nu de buitenkant van de kerk steeds meer vorm krijgt, is het ook tijd om de
binnenkant van de kerk(zalen) en het liturgisch centrum vorm te geven. Als commissie
liturgisch centrum zijn wij al een tijd aan het nadenken over de inrichting van het
liturgisch centrum. Er is door de kerkenraad gekozen voor de symboliek van het
Goddelijk licht wat neerdaalt van boven. Dit komt terug in de schildering op de muur,
en ook in het meubilair wat in het liturgisch centrum zal komen te staan.
Tegelijkertijd wilden we onze historie niet helemaal achter ons laten en hebben we
gezocht naar een combinatie tussen ‘oud en nieuw’. Het ‘oude’ is terug te zien in het
blad van de liturgietafel waarvoor we gebruik maken van het hout van de kerkbanken
uit het Schip. Het tinnen doopvont en avondmaal-servies nemen we ook mee naar de
toekomst. We gaan onderzoeken of de kleine tinnen kandelaars uit het allereerste begin
van onze gemeente hier ook goed bij passen.
Wanneer je zelf verhuist plaats je vaak al wel het grote meubilair, maar de
daadwerkelijke inrichting vindt pas plaats als je een tijdje hebt “gewoond” in je nieuwe
thuis. Dit omdat je dan een duidelijker beeld hebt van wat er nog nodig is en hoe dit
eruit moet zien. Zo zal dit ook zijn in de nieuwe kerkzaal. Wij hebben, met goedkeuring
van de kerkenraad, besloten te wachten tot na de verhuizing voor de vormgeving van
de antependia, of een symboliek voor de stenen en duifjes in de gedachtenishoek (deze
zal in de stilteruimte komen).
Wij willen als commissie hier nog verder vorm aan geven wanneer wij als gemeente
“wonen” in onze nieuwe kerk, en daar meer mensen bij betrekken met ons mee te
denken.

Orgel

De werkzaamheden aan het orgel zijn bijna afgerond. Het orgel moet nu nog worden
geïntoneerd, oftewel qua klank worden aangepast aan de nieuwe ruimte. Dit zal
binnenkort gebeuren als er rust en stilte in de nieuwe kerkzaal is.

Pantry in de consistorie

Vorige week zijn de pantry en kasten voor in de consistorie
opgehaald in de IKEA. Dat was een hele belevenis! We zijn
blij en dankbaar voor alle extra hulp.

Verkoop goederen uit de Voorhof

Er zijn veel goederen verkocht uit de Voorhof. Hartelijk
dank voor alle animo! Het restant van de spullen wordt
geschonken aan kringloopwinkel Dorcas.

Letters van De Voorhof tijdelijk weg

Het was al eerder aangekondigd in nieuwsbrief 17, maar
binnenkort zal de naam aanduiding “De Voorhof” tijdelijk
van de muur worden gehaald.

Schoonmaak en verhuizen

Volgens de laatste berichten zal de schoonmaak en het over verhuizen van goederen
plaatsvinden na 3 juli.

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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