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Facilitaire Commissie Gebouwen (FCG)
Betreffende: Samen naar één gebouw.
2 december 2015
De voorbereidingen zijn in volle gang en wij willen u daar graag over informeren..
Overdracht aan de Nieuw Apostolische Kerk.
De notariële overdracht van het gebouw De Bron aan de Nieuw Apostolische Kerk vindt
plaats op 5 januari 2016.
Vanaf dat moment is De Bron dus officieel overgedragen aan de Nieuw Apostolische Kerk.
Daarnaast hebben wij met hun overeenstemming bereikt voor het overnemen van het orgel,
de geluidinstallatie kerkzaal en de tafels en stoelen in de kleine zalen van De Bron, voor een
bedrag van € 40.500,-.
De verhuizing van De Bron
Voor 5 januari moet alle interieur, kunstwerken, liturgische meubels, kopieerapparatuur en
dergelijke wat niet door de Nieuw Apostolische Kerk wordt overgenomen, worden verhuisd
naar een opslagruimte. We hebben ongeveer 50m van de Dorpskerk een verwarmde ruimte
kunnen huren tot eind 2016.
Wat we niet kunnen meenemen naar de opslagruimte zijn ongeveer 400 kerkstoelen. Deze
staan te koop op Marktplaats en er is al belangstelling voor getoond. Uiteraard is het altijd
mogelijk dat u één of meerdere stoelen kunt overnemen. Neem dan contact op met Henk
Verboom email cvk@pgnn.nl of telefonisch 06-11879331.
Wat over blijft is allemaal op foto gezet en verzameld op een lijst. U moet denken aan
schilderijen, kunstwerken, meubels liturgisch centrum en noem maar op. We weten dat
gemeenteleden een binding hebben met één of meerdere voorwerpen. Bijvoorbeeld als een
geschenk gegeven, het kunstwerk gemaakt en/of ontworpen of in bruikleen gegeven. Wij
willen dat graag van u weten. De lijst met alle voorwerpen is op de website geplaatst en te
bereiken via www.pgnn.nl en kies dan de link “Samen naar één gebouw”.
Daarom de oproep aan u om contact op te nemen met Swanette van der Vegt. Zij is
bereikbaar via het email swanette@casema.nl of telefonisch 06-51695586 liefst s’avonds. U
kunt met haar afspraken maken wat er mee kan, mag of moet gebeuren. Wellicht dat er
voorwerpen in de Dorpskerk en het Geinlicht opnieuw een plekje krijgen, maar dat kunnen
we nu nog niet toezeggen. In principe wordt alles opgeslagen tot duidelijk is wat er mee
gaat gebeuren.
Vrijwilligers om te helpen met het verhuizen
We hebben een planning gemaakt van verhuisactiviteiten. U kunt deze planning vinden via
www.pgnn.nl en kies dan de link “Samen naar één gebouw”.
Samengevat komt het op het volgende neer:
 In de week van 14 december wordt de repro verhuisd.
 In de kerstweek willen we ons alleen voorbereiden op de verhuisweek en is iedereen
ook bezig met de voorbereiding voor de feestdagen.



Op 28-29-30 december moet alles worden ingepakt en verhuisd naar de
opslagruimte of naar het Geinlicht en de Dorpskerk.

Daar zoeken we vrijwilligers voor, met name op 28-29-30 december. Wilt u of je mee
helpen? Neem dan contact op met de Facilitaire Commissie Gebouwen: Bij voorkeur via
email fcg@pgnn.nl of bel met Roel Beuker 06-48252033.
De verbouwing van het Geinlicht en de Dorpskerk
De voorlopige bouwkundige ontwerptekeningen van de architect zijn nagenoeg gereed.
De tekeningen liggen bij de gemeente Nieuwegein ter goedkeuring en voor de nodige
vergunningen. Op 1 december jl. hebben we overleg gehad met de Welstandscommissie van
gemeente Nieuwegein. Zij heeft met name bezwaar tegen ontwerp van de uitbreiding van
het Geinlicht en de verbrede corridor. (Het ontwerp dat ook in de laatste gemeenteavond is
gepresenteerd)
Wat betreft de corridor komen we er wel uit, maar de uitbreiding van het Geinlicht ligt
lastiger. Om verwarring te voorkomen hebben we besloten de plattegrond niet eerder te
presenteren nadat we met de gemeente Nieuwegein overeenstemming hebben bereikt. We
verwachten dit in januari 2016. Over de verbouwing in de Dorpskerk zijn er geen bezwaren
gemaakt.
In januari zal met het ontwerp van de inrichting van de Dorpskerk worden gestart.
Daar hebben we uw en jullie inbreng voor nodig. In december of januari zal er een oproep
worden gedaan om mee te denken hoe de inrichting vorm moet gaan krijgen. Er is daar al
iets over gezegd tijdens de laatste gemeente avond. De oproep zal worden gedaan via de
weekinformatie en in “Onderweg”.
Samen op weg naar één gebouw
De website “samen op weg naar één gebouw” zal tot en met de verbouwing worden
gebruikt om u te informeren. Wij zullen u en jullie ook blijven informeren via “Onderweg” en
de weekinformatie.
Mochten er ondanks de zorgvuldig opgestelde berichtgevingen toch nog vragen zijn, neem
dan gerust contact op met Henk Verboom. Hij is bereikbaar via de email; cvk@pgnn.nl of
telefonisch 06-11879331
Namens het College van Kerkrentmeesters en de Facilitaire Commissie Gebouwen,
Henk Verboom.

