Verbouwing Oosterkerk

publicatie kerkentrommel VBO 7

De werkgroep kerkinrichting heeft een overleg gehad met de
architect Pieter Brink en enkele materiaalkeuzes zijn al gemaakt voor
de afwerking en inrichting. ( zie zondagsbrief 15 augustus VBO 5 op
de website)
Besloten is na goed overleg met de wijkkerkenraad, waarin
verschillende argumenten zijn aangedragen, om de kijk/zit richting te
houden zoals nu ook het geval is.
Voor de inrichting van vooral het liturgisch centrum zijn meerdere
foto’s bekeken van kerkinterieurs.
Zeker in de wat moderne kerken zien we geen preekstoel meer zoals
wij die kennen, maar vinden lezingen en overdenkingen plaats op het
liturgisch centrum achter de tafel en / of lezenaar.
Dit heeft duidelijk de voorkeur en ook van onze predikant, waarbij
tevens gezorgd zal worden voor een verhoging, zodat de
dienstdoende ouderling, predikant en lector wel goed zichtbaar zijn.
De werkgroep heeft een foto-overzicht gemaakt van alle kunst,
attributen e.d. wat er zoal staat en hangt in het gehele gebouw en
kwam op ruim 45 stuks.
In een straks kleinere kerk kan niet alles terugkomen en zullen
zorgvuldig keuzes moeten worden gemaakt.
In een eerste ronde is besloten dat het wandkleed blijft in de kerkzaal en mogelijk op
dezelfde plek komt te hangen of iets verschoven moet worden.
De onderbouwing is dat de werkgroep vindt dat het niet alleen door de grootte kenmerkend
is voor ons gebouw, maar vooral vanwege de abstracte en kleurrijke symboliek die het
weergeeft.
Elke kleur hoort bij een bepaalde tijd in het kerkelijk jaar:
-

Wit verwijst o.a. naar feest, opstanding, licht, een nieuw begin en laat een kruis zien
in het midden.
Rood betekent o.a. bezieling, vurig, liefde. Van Pasen naar Pinksteren telt 49
tussenliggende dagen vandaar 7x7 vlakjes.
Paars betekent ingetogen, inkeer, boete en rouw.
Het telt 4 rijen van 10 vlakjes en duidt de 40 dagen voor Pasen aan.
Groen betekent hoop, verwachting, groei en toekomst en heeft het symbolisch getal
12 dat meermalen in de Bijbel terugkomt.

Het schilderij gemaakt door Jerry Bisschop
en geschonken door Ank en Jan Ros krijgt
opnieuw een plek straks in de verbouwde
kerk.
Het verbeeldt Pinksteren maar je zou ook
kunnen zeggen, dat het de veelkleurigheid
van onze gemeente laat zien en het licht
dat we mogen uitstralen naar elkaar in de
kerk en daarbuiten.
Tot slot:
Fijn dat er meerdere mensen al een schenking hebben gestort op Bankrekeningnummer:
NL21 RABO 0399041672 Protestantse Gemeente Hoogeveen o.v.v. Verbouw Oosterkerk
Mocht u dat ook willen doen, elke gift of schenking is welkom en zal goed worden besteed.
Dank alvast.
Namens het bouwteam,
Bernd van der Haar
secretaris

