Verbouw Oosterkerk VBO 2
Opnieuw brengen wij u graag op de hoogte van de stand van zaken omtrent de verbouw
van onze kerk.
Sinds vorige week is het bouwteam voltallig en zijn taken verdeeld. Velen hebben in het
voorbereidende traject werk verzet en zijn bereid nu als lid van het bouwteam daarmee
door te gaan.
Wij stellen hen aan u voor:

Gert Lammers Johan Hidding Jan Kok
Henk Alberts Tom Thomas Tinus Slager Jan Reinders
Greetje Godeke Bernd van der Haar
Pieter Brink
Henk Hospers
De architect heeft inmiddels de 2e ontwerpfase afgerond en we werken nu toe naar een
definitieve versie, zodat de bouwaanvraag nog voor de zomervakantie ingediend kan
worden.
Zodra een digitale presentatie klaar is laten we de definitieve tekeningen graag online
aan u zien na afloop van een eredienst en worden deze later geplaatst op de website van
de Oosterkerk met een korte toelichting.
Ondertussen hebben we in een verkennende ronde meerdere aanne- mers benaderd,
waarvan enkelen hebben aangegeven belangstelling te hebben voor deze klus en in staat
zijn die in hun schema te passen. Datzelfde geldt ook voor installateurs. Een
selectieprocedure zal weldra worden gestart.
Werkgroepen zullen worden gevormd om mee te denken over bijvoorbeeld de inrichting
van het gebouw (liturgisch centrum, kleur, meubels enz.) , t.a.v. beeld/geluid/licht ( een
lichtplan maken, beeldschermen o.a.) en het buitengebied rondom de kerk
(fietsenstalling, beplanting, bestrating enz.).
Mensen worden in eerste instantie hiervoor gevraagd op basis van ervaringen binnen een
commissie, ambt of beroep. Later zijn allerlei hand- en spandiensten nodig voor allerlei
klussen groot en klein. Ieders hulp is dan beslist welkom. Daarover later meer.
- voorzitter bouwteam
- bouwbegeleider
- bouwbegeleider
- bouwbegeleider installaties + beeld/geluid/licht - bouwbegeleider installaties +
beeld/geluid/licht - coördinator financiën
- penningmeester wijk oost en ondersteunend bij financiën
- coördinator inrichting van het gebouw
- secretaris bouwteam+ communicatie en
inrichting gebouw
- architect
- lid namens het college van kerkrentmeesters
Ons streven is dat we de wijkgemeente hierin zoveel mogelijk betrek- ken, we willen
graag: “Samen vol vertrouwen de kerk verbouwen” Voor vragen, informatie en
ideeën neem gerust contact op met één van de leden van het bouwteam of met de
secretaris Bernd van der Haar email: vanderhaar.hoogeveen@planet.nl

