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Zoals u in de kerkentrommel van 14 januari heeft kunnen lezen in de rubriek AK-tueel komt
het moment dichterbij dat de grondverkoopovereenkomst met Gastenhuis kan worden
getekend.
Een ander traject is die van de verbouwingskosten. Een kostencalculatiebureau is door het
college van kerkrentmeesters gevraagd een berekening te maken op basis van
aangeleverde technische en bouwkundige tekeningen en omschrijvingen i.v.m. de landelijk
gestegen bouwkosten. Er wordt hard aan gewerkt om z.s.m. duidelijkheid hierover te
hebben.
Dat geldt ook voor de ingediende aanvragen bij verschillende fondsen, waarmee gehoopt
wordt extra gelden binnen te halen.
De werkgroep kerkinrichting heeft een foto overzicht gemaakt van alle meubels die in de
Oosterkerk staan en het aantal. Zo zijn er stoelen met een bruine, blauwe en rode zitting en
een groot aantal met een houten zitting. Dat zijn de stoelen die voorheen in de Kerkboerderij
werden gebruikt en in prima staat verkeren. Totaal komen we uit op een kleine 400 stoelen.
Tafels zijn er in verschillende vormen en maten. Dat is fijn, want dat biedt allerlei
mogelijkheden.
Ons kosterechtpaar heeft voor alle toekomstige zalen en ruimtes al meerdere opstellingen
ingetekend in de plattegrond.
In de kerk te Pesse is het idee opgedaan (zie foto) om achter het liturgisch centrum een
rechtopstaande wand te maken, zodat het een rustiger beeld geeft dan te kijken naar de
gestucte muur. De afmetingen, de constructie en materiaalgebruik voor een achterwand in
onze kerk moeten we nog bepalen.
Over de vorm en de hoogte van het liturgisch centrum zijn we ook nog niet helemaal uit.
Samen met de architect gaat de werkgroep hier binnenkort verder over nadenken.
Met de firma Vermeulen wordt een lichtplan besproken. Dat is nodig om het gebruik van de
verschillende ruimtes zo goed mogelijk te kunnen benutten voor verschillende doeleinden.
Zo heb je in de kerkzaal licht nodig om het liturgisch centrum goed te belichten, maar heb je
ook goed licht nodig om als kerkganger een liturgie boekje te kunnen lezen vanaf je plaats.
Fijn is het ook om licht dimbaar te maken en tevens is het een wens om het wandkleed en
het grote schilderij van Jerry Bisschop met gericht licht beter uit te laten komen.
Aan de zalen, de ontmoetingsruimte, hal en stilteruimte worden weer andere eisen en
wensen gesteld. Kortom…goed om een erkend bedrijf in te schakelen om mee te denken.
Datzelfde willen we als bouwteam ook doen t.a.v. beeld en geluid. Ook daar is
deskundigheid en ervaring van specialisten gewenst.
Juist in deze coronatijd waar we niet fysiek naar de kerk konden is het uiterst belangrijk
gebleken om beeld en geluid goed voor elkaar te hebben.
Dankzij de opbrengst van de kerststukjes, de verkoop van spullen uit het winkeltje, de
oliebollenactie, oud ijzer opbrengst en giften van uw kant groeit het bedrag op de
bankrekening Verbouwing Oosterkerk gestaag. Op dit moment is de stand ruim € 8100,Dank daarvoor.
Hieronder geven we nogmaals het rekeningnummer door.
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