Verbouw Oosterkerk VBO 3
Maandag 31 mei komt het moderamen van de kerkenraad bij elkaar en bespreken we
samen wanneer en in welke vorm een presentatie van de definitieve bouwtekeningen
gegeven kan worden aan u als wijkgemeente.
Nu alvast even een tussenstand van ons werk als bouwteam.
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De architect is bezig met de voorbereidingen voor de vergunningsaanvraag voor
de verbouw van onze kerk en het ligt in onze bedoeling dat deze aanvraag nog
voor de zomervakantie komt te liggen bij het gemeentehuis.
De constructeur heeft metingen uitgevoerd t.a.v. het draag- vermogen van het
dak, de fundering en toren en werkt deze uit. Het is nu zeker dat zonnepanelen
geplaatst kunnen worden, maar ook dat de grindtegels in de kerkzaal er uit
moeten voordat met schuimbeton de totale vloer vlak gemaakt kan worden.
Ans en Marco Selier hebben in nauw overleg met Jan Kok een totaalplan van de
keukeninrichting gemaakt op basis van de tekeningen. Veel kan hergebruikt
worden, maar enige apparatuur zal zeker vernieuwd moeten worden. Daar was al
rekening mee gehouden.
Vertegenwoordigers van de koren die gebruik maken van onze kerk zijn samen
met Bram van Dijk en Rosalie Vrijhof bijgepraat over de plannen en vorderingen
van de verbouw.
Tijdens de verbouw kan er vanzelfsprekend niet gerepeteerd worden door de
koren, maar zal dat elders wel kunnen en wordt daarin voorzien met dank aan
Marco Selier. Met elkaar zijn afspraken gemaakt t.a.v. het gebruik van het orgel
en het streven te komen tot één piano in de toekomstige kerkzaal i.p.v. de drie
die nu het gebouw staan.
De werkgroep groen heeft het buitengebied rondom de kerk besproken en een
inventarisatie gemaakt van wat waar komt te staan. Denk aan de looproutes, de
beplanting, bestrating, verlichting, fietsenstalling etc. Dit wordt verder uitgewerkt
in een tekening.
De werkgroep inrichting is inmiddels gevormd en bestaat uit de leden Clarinda
Abma, Dick v.d. Vaart, Anneke Krikken, Harry Lip, Ans Selier, Fake Everts, Rosalie
Vrijhof en hopelijk nog één of twee jongeren. Deze werkgroep gaat o.l.v. twee
leden uit het bouwteam te weten Greetje Godeke en Bernd van der Haar zich
bezighouden met de inrichting van het gebouw.
De werkgroep zal starten met het maken van voorstellen over de vorm van het
liturgisch centrum inclusief al het nodige meubilair, het stiltecentrum, de
kerkelijke symbolen en kunst in de kerkzaal. Later komen de zalen en de
ontmoetingsruimte aan de orde. Het is de bedoeling om andere kerken te
bezoeken en te zien hoe daar het liturgisch centrum en stiltecentrum zijn
vormgegeven. Mocht u suggesties hebben van kerken die absoluut de moeite
waard zijn om te bekijken, laat het ons dan weten. Ziet u op een vakantieadres
elders in het land of daarbuiten een kerkelijk interieur dat u aanspreekt, maak
dan enkele foto’s en stuur die ons door. Dat stellen we zeer op prijs! mailadres:
gjgodeke@hotmail.com of vanderhaar.hoogeveen@planet.nl
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Zoals u kunt lezen groeit het aantal mensen gestaag dat nu al meehelpt en denkt
en dat zal zeker nog verder toenemen zodra de verbouw daadwerkelijk gaat
plaatsvinden. Aan enthousiasme en inzet ontbreekt het niet en dat is fantastisch
om te merken. Wij horen dat er ook gemeenteleden zijn die graag wat extra’s
willen overmaken t.b.v. de verbouw Oosterkerk. Daarvoor is inmiddels een
speciale bankrekening geopend. Elke gift of schenking is welkom en zal goed

worden besteed. Dank alvast. Bankrekeningnummer: NL21 NL RABO
0339041672 Protestantse Gemeente Hoogeveen
o.v.v. Verbouw Oosterkerk
Namens het bouwteam, Bernd van der Haar secretaris

