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Verbouw Oosterkerk VBO 5
Ondanks de zomervakantie is er steeds, maar wel wat rustiger, vergaderd en
doorgewerkt.
Graag geven we u een tussenstand van de vorderingen:
• Het definitieve ontwerp van de Oosterkerk is goedgekeurd en de aanvraag
voor de verbouw ligt nu bij de gemeente Hoogeveen.
Wij hopen en verwachten met een maand of drie een akkoord te krijgen voor
het verbouwplan.
• De werkgroep inrichting heeft twee keer een overleg gehad, waarvan één keer
met de architect Pieter Brink van B&O Meppel. Zijn visie op ons kerkgebouw:
- De Oosterkerk is in de jaren zestig gebouwd. Onmiskenbaar is deze
beïnvloedt destijds door de Scandinavische binnenhuisarchitectuur en hoe
we toen in het leven stonden. ( houten plafond, grindtegels o.a).
Het huidige interieur kan tijdloos genoemd worden.
- Recente gedachte: gebouw gaat multifunctioneel gebruikt worden straks.
Een praktische en vlakke vloer zonder hoogte verschillen is daarom
essentieel en zorgt voor een goede toegankelijkheid.
- Zoveel mogelijk wordt het karakter van het gebouw behouden, maar krijgt
het meer licht. Licht is nu al een belangrijk element en ook eigentijds, maar
willen we dit (waar het kan) vergroten. Daarom komen er lichtkokers in het
plafond boven de ontmoetingsruimte om daglicht via het grote hoge raam
via die kokers naar deze ruimte te brengen.
- Het streven is om een gezonde mix te maken tussen oud en nieuw.
Dat heeft inmiddels geleid tot een aantal keuzes:
a. Het houten plafond in de kerkzaal krijgt een halfdekkende verflaag die
erop gespoten kan worden, zodat je het hout nog wel enigszins terug
kan zien, maar de ruimte veel lichter wordt.
b. Er komt een vlakke vloer in het gehele gebouw zonder drempels en
trappen. Op deze vloer komt PVC in een lichte, warme tint.
c. Op de stenen muur tussen het orgel en de raampartij met nooduitgang
wordt een cementpapje dusdanig aangebracht, dat je de steenstructuur
nog wel blijft zien. Door dit daarna te verven lijken het plafond en deze
muur in elkaar over te lopen.
d. Er komt een automatische deur in de hoofdingang, zodat de kerk voor
iedereen gemakkelijk toegankelijk wordt.
e. Het plafond in de ontmoetingsruimte krijgt een afwerking met
populierenhout. De structuur van dit hout is rustig en iets witachtig en
dus licht van kleur.
f. Van enkele kerkbanken willen we proberen dunne planken te laten
zagen om daarmee hier en daar een wand te bekleden, zodat alle
ruimtes daardoor met elkaar verbonden zijn.
• Het college van kerkrentmeesters heeft een bureau ingeschakeld omdat er
goede mogelijkheden zijn om extra gelden via verschillende fondsen binnen te
halen. Hoewel hierdoor de start van de verbouw verschoven moet worden, is

dit zeker met de stijgende bouwkosten in deze tijd een verstandige keuze. Het
bouwteam levert daar op dit moment een aantal stukken en documenten voor
aan. Wij hopen uiteraard op een positief resultaat om de Oosterkerk goed en
prachtig te kunnen verbouwen.
•

Mocht u zelf 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.
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