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Beste gemeenteleden, het is al weer even
geleden dat u een nieuwsbrief van het college
hebt ontvangen. Er zijn weer wat ontwikkelingen waar we u van op de hoogte willen
stellen.

Hervormd Centrum
Allereerst weer een project in één van onze
gebouwen, of eigenlijk twee. We hebben in
het Hervormd Centrum te maken gehad met
lekkage op het dak. Dit is met een noodreparatie tijdelijk opgelost. De dakbedekking
moet worden vervangen. Dat is best wel een
ingrijpende klus, want de zonnepanelen
moeten verwijderd worden voordat er met de
vervanging begonnen kan worden. Dat
verwijderen en terugplaatsen willen we in
eigen beheer doen met vrijwilligers. De
mogelijkheid bestaat dat wij u hiervoor
benaderen.

Het houten plafond, met daaronder het
verpulverde zwarte doek gaat er uit. Er zal een
nieuw systeemplafond geplaatst worden,
waarbij ook rekening zal worden gehouden
met isolatie. Er verdwijnt nu nog veel warmte
naar het dak. Tevens wordt alle verlichting
vervangen voor nieuwe energiezuinige armaturen. Ook wordt de vitrage vervangen door
dezelfde zon- en zichtwering zoals in zaal 4.
De muren zullen strak gemaakt worden en
gesausd zodat alles een wat lichtere en
ruimtelijke uitstraling zal krijgen.
De radiatoren van de hal zijn ook aan
vervanging toe, echter bij opvragen van
prijzen bleek dat het (qua prijs, en zeker in het
kader van duurzaamheid) beter is om vloerverwarming aan te leggen. Zodoende is er
besloten om dit te gaan doen. Hierop zal
vervolgens ook geschikte vloerbedekking bij
worden uitgezocht.
Ook voor de bloembak bij de entree zijn nog
wat ideeën, dit is echter pas de laatste stap.
De start van dit project zal in week 22
(30 mei t/m 3 juni) zijn. Marinus de Bruin zal
hiervoor zijn vrijwilligerslijst raadplegen en
mensen benaderen om het sloopwerk met
elkaar aan te pakken. We vertrouwen erop dat
de bereidwilligheid hier weer net zo groot zal
zijn als bij de verbouwing van de kerk.

Het tweede project is de entreehal van het
Hervormd Centrum. De vloerbedekking en
het plafond zijn hier aan vervanging toe. Daarnaast pakken wij de zeer onpraktische
garderobe aan zodat er een betere doorstroom komt en niet iedereen door dezelfde
opening erin en/ of eruit moet.

Pastorie

Collectebonnen

Zolang de pastorie bewoond is worden er
normaliter geen grote zaken aangepakt.
Intussen is er opdracht gegeven om de
buitenzijde opnieuw te schilderen, want dat is
weer hard nodig.

De voorraad collectebonnen begint op te
raken, dus moeten er nieuwe gedrukt worden.
We hebben overwogen om daarbij gelijk de
waardes te verhogen. Alles wordt tenslotte
duurder, maar de collectebonnen zijn al jaren
hetzelfde.
Echter omdat iedereen te maken heeft met
sterk stijgende prijzen hebben we besloten
om de laagste categorieën niet te verhogen.
Wel zullen we nog één kleur toevoegen met
de waarde € 1,50. De bonnen van € 1,75
verhogen we naar € 2,- en die van € 3,50 naar
€ 4,-. Voor gemeenteleden die een stijging
lastig zouden kunnen dragen verandert er dus
niets. We vragen u wel om, als u het wel kunt
dragen, te overwegen om over te stappen
naar een kleur met een hogere waarde. Dit
ook zeker voor de diaconie, wij als college
hebben immers de vrijwillige bijdrage om te
kunnen compenseren, maar de diaconie is
meer afhankelijk van de collectes.

Daarnaast komt de pastorie natuurlijk
binnenkort leeg, en dat is aanleiding om één
en ander te gaan aanpakken, zoals bij iedere
verhuizing gebruikelijk is. Badkamer en de
toiletruimtes zijn aan vervanging toe, dus
daarvoor zullen offertes worden aangevraagd.
Mede door de enorm stijgende energiekosten zijn wij genoodzaakt om qua duurzaamheid stappen te nemen. In ieder geval
wordt alle halogeenverlichting vervangen
voor energiezuinige LED verlichting. Voor
andere duurzaamheidsverbeteringen hebben
we intussen een deskundige ingehuurd die
voor ons een duurzaamheidscheck zal uitvoeren. Met de uitkomsten van dat onderzoek
zullen we nog nadere beslissingen moeten
nemen.

Zoals u heeft kunnen lezen in de brief bij de
vrijwillige bijdrage heeft de penningmeester
voor 2022 nog een sluitende begroting
kunnen maken, maar zal dat voor 2023 alleen
maar mogelijk zijn door een stijging van de
inkomsten, tegenover de kosten die sterk
zullen gaan stijgen, met name de energiekosten. Zodra de nieuwe bonnen leverbaar
zijn verschijnen ze in de webshop en zullen we
het melden in de Zaaier.
Met hartelijke groet,
Het college van kerkrentmeesters

Tuin van de pastorie
Wat u ongetwijfeld al hebt gezien wordt de
tuin intussen keurig bijgehouden door
Hovenier “In Uw hof’’ uit Streefkerk voor groot
onderhoud en door onze vrijwilligers voor
doorlopend klein onderhoud, waarvoor onze
hartelijke dank.
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