Verbouw Oosterkerk VBO 1
Ongetwijfeld heeft u inmiddels vernomen dat de Algemene Kerkenraad definitief een
positief besluit heeft genomen over ons kerkgebouw.
De wijkkerkenraad is verheugd dat de verbouw nu daadwerkelijk uitgevoerd kan en mag
worden en wij hopen dat u dat met ons deelt.
Vorig jaar heeft u een ontwerpschets gezien hoe het kan gaan worden, dit is ook te
vinden op de website van pknhoogeveen.nl
In oktober heeft de adviescommissie gesprekken gevoerd met ongeveer dertig mensen
uit onze wijkgemeente vanuit alle ambtsgroepen, commissies, tuindonderhoud en
kosters. Dat leverde veel bruikbare informatie op en die ideeën en wensen zijn
vastgelegd in een boekwerkje “Programma van eisen 2.0.”
Tijdens deze gesprekken, hebben een aantal van onze gemeenteleden gevraagd of het
ook mogelijk is om de huidige kerkzaal zo in te delen, dat de kijkrichting blijft zoals nu
ook het geval is, (dus richting de preekstoel en wandkleed). Dit geluid is serieus
opgepakt.
De wijkkerkenraad, de adviescommissie en de architect hebben de beide mogelijkheden
van indeling en kijkrichting vergeleken en uitvoerig in verschillende sessies met elkaar
besproken. Daarbij is gebruik gemaakt van 3D tekeningen en zijn in de kerkzaal met
linten de verschillende ruimtes afgebakend om zo de indeling min of meer te ervaren.
Voors en tegens van bovengenoemde mogelijkheden zijn benoemd, waarbij niet elk
argument even zwaar mee weegt bij de uiteindelijke beslissing. De eis van een lager
energieverbruik samen met die van een praktische indeling met duidelijke looproutes en
het goed bereikbaar zijn van de nooddeur, wegen zwaarder en daaraan voldoet het beste
de indeling met de kijkrichting naar de muur aan de westkant.
In de vergadering van 8 april jl. heeft de wijkkerkenraad daarom in grote meerderheid
besloten om het huidige ontwerp, zoals dat bij u bekend is, aan te houden.
Voorbereidend werk is gedaan door de adviescommissie, die vanaf nu overgaat in een
bouwteam. Dit bouwteam gaat binnenkort met het Programma van eisen 2.0 overleggen
met de architect voor een tweede ontwerpfase. Dat betekent dat de huidige
ontwerpschets verder wordt uitgewerkt. Ondertussen werkt het bouwteam het
organisatieplan en een planning voor de verbouw verder uit en zullen aannemers en
installatiebedrijven worden benaderd voor een eerste verkenning.
Zodra de tweede ontwerpfase klaar is, willen wij dit graag aan u presenteren. Waarna we
in de verdere uitwerking en uitvoering zoveel mogelijk gemeenteleden willen betrekken.
Wij zullen u samen met het bouwteam op de hoogte houden.
Namens het bouwteam
Gert Lammers (voorzitter), Bernd van der Haar (scriba).
Namens de wijkkerkenraad
scriba Adrie Verhage

