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07-02-2019
Werkgroep Kerkgebouwen
De gezamenlijke kerkenraden van GBU en SG hebben een commissie benoemd die als opdracht heeft om op afzienbare termijn
een concreet voorstel uit te werken 'voor het gebruik en de toekomst van de kerkgebouwen in de beide gemeenten om de
activiteiten van een inspirerende geloofsgemeenschap in de Westelijke Mijnstreek te kunnen uitvoeren'.De werkgroep heeft
inmiddels een aantal keren vergaderd over de aanpak. We willen U graag hierover informeren.Met de kerkenraad is
afgesproken dat we ons in eerste instantie concentreren op het gebruik van de twee grote kerken: Johanneskerk en
Ontmoetingskerk.Er zijn twee fases onderscheiden:" In fase1 zal eerst de behoefte van onze gemeenteleden worden
geïnventariseerd mbt het gebruik van onze kerkgebouwen. Doel van de inventarisatie is dat we tot criteria kunnen komen
waarmee de werkgroep uiteindelijk in fase 2 een voorstelkan doen. Uw inbreng is dus essentieel!" De opdracht voor fase
2 is om alternatieven uit te werken en een voorstel te doen voor de keuze van één groot kerkgebouw. De vaststelling
van de rol van de kleine kerkgebouwen komt wat later aan de orde.De werkgroep wil in fase 1 zo breed mogelijk uw mening
horen.Daartoe wordt aansluitend aan de diensten van 17 maart (Johanneskerk) en 24 maart (Urmond en Ontmoetingskerk) een
raadpleging van de gemeenteleden gehouden.Maar we zullen ook andere mogelijkheden geven om uw mening kenbaar te maken;
we nodigen u ook uit om spontaan uw mening te geven aan één van de leden van de werkgroep.U kunt uw spontane mening ook
maien naar scriba@protestantswestelijkemijnstreek.nl Het gaat om de toekomst van onze kerk! Mogen we op uw medewerking
rekenen?De commissieRob Atsma Vz. Ingrid Boonstra Bert Bosman Riet Coolsma Rien Hooft Eddy Roerdink Henk
Verkerk
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Inventarisatie Kerkgebouwen
De werkgroep Kerkgebouwen heeft uitstekend werk verricht in de inventarisatie van ideeën en behoeften met betrekking
tot de kerkgebouwen. In fase 1 is vooral gekeken naar de wensen van ons als gemeenteleden, nu gaat de werkgroep verder
met fase 2 waarin ook bekeken wordt wat de waarde van onze gebouwen is voor de buitenwereld.
Bericht van de commissie gebouwen. In de afgelopen maanden heeft de commissie de gemeenteleden op twee momenten
gevraagd hun inbreng te geven: De stickeractie en de omkeervragen. Op de stickeractie in april is enthousiast
gereageerd. Bijna 1400 stickers zijn geplakt bij de 23 verschillende aspecten. Dat wil zeggen een deelname van ongeveer
140 gemeenteleden. Daar zijn we heel blij mee. In de tabel ziet u waar de stickers geplakt zijn.Daarna hebben we in mei
nog de omkeervragen gesteld: welke verbeteringen zou je graag zien als de keuze zou vallen op het 'andere' gebouw. Wij
waren erg nieuwsgierig naar uw mening over wat belangrijk voor u is ( en wat dus minder) .
Bovenaan staat de akoestiek tijdens de dienst met 137 stickers. Zoals ook uit de antwoorden op de omkeervragen blijkt,
is de verstaanbaarheid van de preek inde Ontmoetingskerk een probleem voor een behoorlijk aantal gemeenteleden uit
Sittard, dit ondanks aanpassing aan de geluidsinstallatie en een nieuwe, sterk verbeterde ringleiding. Om een goede
keuze te kunnen maken tussen de beide gebouwen is het nodig dat op korte termijn door deskundigen gekeken wordt wat er
aan de hand is en wat er mogelijk is om de verstaanbaarheid in de Ontmoetingskerk te verbeteren. Daarvoor zijn kontakten
gelegd.
Het blijkt lastig om goede (meetbare) criteria voor al deze aspecten te ontwikkelen. Dat had de kerkenraad wel aan de
commissie gevraagd. Om tot een totaal afweging te kunnen komen zou je die bovendien ook nog moeten kunnen 'optellen',
moeilijk omdat de aspecten van heel verschillende aard zijn. De commissie heeft dit op 11 juni met het Moderamen
besproken. Afgesproken is om voorlopig het ontwikkelen van de criteria niet verder te vervolgen.
Wat we als vervolg wel gaan doen is om voor alle aspecten een rapportcijfer aan beide gebouwen te geven. Bij een eerste
oefening daarmee blijkt dat per aspect het rapportcijfer met uitzondering van de akoestiek - meestal dicht bij elkaar
ligt. En er dus niet een duidelijke keuze voor een van beide gebouwen uit rolt. Maar we gaan het als commissie ieder
individueel- wel doen.
De omkeervragen zijn door minder mensen beantwoord, totaal ongeveer 40. Van de 27 Sittardse antwoorden hadden 17
betrekking op het verbeteren van de akoestiek in de Ontmoetingskerk. Verder waren er opmerkingen over de sfeer in de
kerkzaal; vanuit Geleen zou men de Johanneskerk wel graag wat uitnodigender en gezelliger willen, vanuit Sittard komt de
wens om de kerkzaal in de Ontmoetingskerk wat meer licht te geven en de aanblik wat rustiger.
Hoe verder?Met het moderamen hebben we afgesproken dat we fase 1 verder afronden en na de zomer verder gaan met fase 2.
Dan komen er nog een heel aantal punten aan de orde die we in de stickervragen niet hebben meegenomen, zoals de
technische staat van de gebouwen, operationele kosten, verhuur, etc die bij een afweging ook van belang zijn. En gaan we
in gesprek met de buitenwereld om te kijken wat de ontwikkelingen en mogelijkheden op gemeentelijk niveau en in het
vastgoed zijn. We vinden het belangrijk om u goed op de hoogte houden, dus na de zomer hoort u weer van ons.
Met vriendelijke groet,De commissie gebouwen.

PGGBU/PGGBU, 03-07-2019
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 5672, Groep: 201;210;.

Pagina 2 van 2

