Nieuwsbrief IN DE STEIGERS

Agenda:
Juli/aug

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

De verbouwing is bijna afgerond. In deze 22e nieuwsbrief een update van de stand van
zaken en meer nieuws over de verdere inrichting en verhuizing.

Planning

Begin juli is de definitieve oplevering geweest. De punten die hieruit naar voren
kwamen, zullen komende maand door de aannemer worden afgerond/opgelost.
Vorige week is in de GemeenteFlits de planning gecommuniceerd van de sloop van het
oude kerkgebouw. Afgelopen week ontvingen we het bericht dat de sloop één week
eerder start; de sloop vindt dus plaats in de weken 29 t/m 31.

Schoonmaak en verhuizing

Afgelopen zaterdag is de nieuwe kerkzaal met een clubje vrijwilligers schoongemaakt
en zijn de laatste spullen vanuit de oude kerkzaal naar de nieuwe verhuisd. Er was zelfs
een eerste koffie-moment op 1,5-meter onder de nieuwe luifel. Hartelijk dank voor alle
hulp!

Kunstwerk De Wijnstok gaat toch niet mee

Het plan was om het kunstwerk De Wijnstok, dat boven de
ingang hangt, voor de oude nooduitgang aan winkelcentrumkant
te plaatsen. Dit zou een hele uitdaging zijn, maar daar werd hard
aan gewerkt. Eind juni werd echter duidelijk dat er nog meer
aanvullende maatregelen nodig zouden zijn om tot een veilige en
stevige nieuwe standplaats te komen. De totale kosten die
gemoeid zouden zijn met de verplaatsing, liepen hierdoor op
naar ca. € 20.000. Dit vond de kerkenraad niet meer
verantwoord, vandaar het besluit om het kunstwerk niet mee te
nemen.

Voorstel ramen ’t Schip in nieuwe kerkzaal

In de laatste kerkenraad is het voorstel aangenomen om 6 ramen van ’t Schip mee te
nemen naar de nieuwe kerkzaal, waarbij ze geplaatst worden op de witte wand boven
de Stilteruimte (zie verbeelding hieronder). Dit voorstel wordt nu nader onderzocht op
zowel technische als financiële haalbaarheid. Wordt vervolgd dus.

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,
Claudia Boelens
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
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