Voortgangsrapportage nr 1. Herinrichtingscommissie Michaelskerk (Dec. 2017)
Voorbereiding:
- Gesprek met de Kerkenraad
- Gesprek Jos Lampert
- Gemeente-avond
Aantal vergaderingen: 3
Kerkbezoeken:
3
De eerste vergadering hebben we met elkaar kennisgemaakt en de inrichting van de kerk uitvoerig
bekeken. Ook zijn we nader ingegaan op de opdracht van de kerkenraad en de bijbehorende stukken.
Al vrij snel kregen we aanvullende stukken van Jolanthe Janse. Aan de hand van deze informatie
hebben we met elkaar gesproken over de weg die we willen bewandelen.
Hoofzaken uit deze bijeenkomsten:
-

Openheid naar elkaar en naar de opdrachtgever, de kerkenraad.
Gebruik maken van de positieve dingen vanuit de vorige commissie.
Mensen met ervaring meenemen in de verschillende onderdelen.
We hebben (nog) geen zicht op de beschikbare gelden/fondsen.
We hebben nog niet het dossier van de vorige commissie.

Zorgpunten en extra aandacht:
-

Communicatie naar de opdrachtgever.
De rol van de commissie proces.
De informatievoorziening naar de gemeenteleden.

1e verdeling op te pakken onderdelen en taakverdeling.
-

Karel Noorlander / Klaas Verhage:
Piet Wielemaker / Rien den Haan:

Media-algemeen /MMT /Techniek en mensen.
Installaties / ventilatie / verwarming.

Als we deze informatie helder hebben en in gang hebben gezet spreken we verdere taken af: te
weten gebouw en (on-)mogelijkheden; vloer; lambrisering; conditie muren; (achterstallig)
onderhoud; banken en/of stoelen, enz.
Intussen brengen de meeste commissieleden bezoeken aan de kerken in Oost-Souburg, Meliskerke
en Zoutelande. Hier worden interne verslagen gemaakt. Een aantal zaken worden als waardevol
meegenomen voor mogelijkheden van onze kerk.
De commissie heeft een uitgebreide informatie en presentatie gekregen van dhr. Sjaak Jansen. We
hebben alle vragen die er waren kunnen stellen en we bekeken het ‘werkveld’ achter in de kerk.
Hieruit trokken we de conclusie dat onze kerk voorop loopt bij de media van andere kerken. Er is heel
veel mogelijk. Sjaak Jansen gaf ook aan dat een kleinere ruimte zeker goed te doen is.
Onze 2 aangewezen commissieleden voor multi media zullen in de verdere planvorming steeds
communiceren met Sjaak Jansen. Aan het MMT is gevraagd om een programma van eisen op te
stellen voor het gebruik van multi media met zo mogelijk een financieel plaatje.
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Met de inmiddels opgedane kennis van de bezoeken en de besprekingen trekken we voorlopige
conclusies. Met deze conclusies in ons achterhoofd maken we allen een schetsplan van de ruimte van
de consistorie en van het deel bij de hoofdingang tot en met de galerij.
De uitkomst van onze visueel gemaakte gedachten voor de ruimtes en gebouw bespreken we op 12
december met elkaar. Daaraan voorafgaand is Jos Lampert onze gast.
De commissie heeft kennis mogen nemen van het financiële stuk van Robert Boot. De commissie
houdt zich aan haar opdracht. De kerkenraad besluit over de haalbaarheid van de kosten van het
geheel
De voorlopige conclusies van dit moment:
-

-

Vanwege de smalle/lange ruimte van het gebouw zien we het liturgisch centrum aan de
voorzijde van de kerk.
Of er wel of niet een podium komt is afhankelijk van de wens van de predikanten en wat de
kerkenraad daaromtrent besluit.
We denken aan een stenen vloer met vloerverwarming. Hiertoe moet de vloer worden
uitgegraven. Volgens onze gegevens is onderzoek gedaan naar de historie en zal dit geen
archeologische problematiek met zich meebrengen. De grafstenen kunnen (zoals elders ook
is gedaan) een plaats krijgen in de nieuwe vloer.
Een middenpad is wenselijk. Dit is eveneens bepalend voor de inrichting zelf.
De galerij blijft zoals die is behalve dat een nieuwe trap elders zal moeten worden
ingetekend.
Bij de consistorie blijft één toilet, een praktische keuken en berging.
Achterin de kerk willen we drie toiletten intekenen, waarvan er één speciaal toilet komt.

Informatievoorziening en communicatie richting de gemeente:
-

Via het kerkblad.
Via de website.
Via een inloopspreekuur.

De stukken die de herinrichtingscommissie produceert worden nu ook steeds doorgestuurd naar de
commissie proces. Hierbij is het noodzakelijk dat deze groep alleen op basis van het proces inspraak
heeft. Inhoudelijke reacties worden door de herinrichtingscommissie alleen voor kennisgeving
aangenomen.
Uitnodigingen voor informatieve gesprekken plannen we binnenkort in:
-

Gilles Izeboud.
Jan Maas

Gebouw, onderhoud enz.
Verwarming en energie; duurzaamheid
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