Mededelingen kerkrentmeesters voor de zondagsbrief van 6 oktober 2018

NAAR EEN TOEKOMSTGERICHTE
CENTRUMKERK
Algemeen:
Zoals afgelopen zondag in de kerk is meegedeeld,
en u inmiddels ook in het Nieuwsblad Geldermalsen
hebt kunnen lezen, is de omgevingsvergunning verleend voor het aangepaste plan
van het gemeenschapshuis. Door de vakantieperiode heeft het helaas wat langer
geduurd dan in eerste instantie werd aangegeven. Uiteraard is dit een
belangrijke stap op de weg om tot realisatie te komen. Hiermee hebben wij in
ieder geval de zekerheid dat wij, ook met het huidige plan, aan de wettelijke
eisen voldoen.
In de afgelopen tijd zijn daarnaast een aantal uitvoeringsdetails verder
uitgewerkt. Nu kunnen wij weer in gesprek gaan met beoogde aannemers en over
prijzen en uitvoeringstermijnen gaan overleggen. De eerste afspraken zijn
hierover al vastgelegd. Helaas kunnen wij hierover nog geen concrete uitspraken
doen. Door alle vertragingen in de plannen zal er nog heel wat overlegd moeten
worden om tot verantwoorde technische- en financiële overeenstemming te
komen.
Contactpersoon: Het college van kerkrentmeesters heeft Hans Wijbenga
aangewezen om namens haar op te treden als contactpersoon voor het
gemeenschapshuis. U kunt hem bereiken onder 0620439468 of via
hans.wijbenga@hetnet.nl.
Informatie-inloop: Op zaterdagmorgen 10 november van 10.00 tot 12.00 uur wordt
weer een informatie-inloop georganiseerd over het gemeenschapshuis in het koor
van de Centrumkerk.
Vrijwilligers: Om de realisatie verder gestalte te geven wordt een beroep gedaan
op gemeenteleden om zich beschikbaar te stellen voor diverse werkzaamheden.
ONDERHOUD CENTRUMKERK
Om de Centrumkerk in een goede conditie te houden is structureel en planmatig
onderhoud nodig. Omdat de kerk een rijksmonument is moet het onderhoud aan
strikte regels voldoen. Uiteraard zijn aan het onderhoud kosten verbonden die
bij groot onderhoud behoorlijk in de papieren kunnen lopen. Om de eigenaar van
een rijksmonument in de kosten tegemoet te komen heeft het Rijk een subsidie
in het leven geroepen waarvan wij al vele jaren gebruik maken. Het betreft het

“Subsidieregeling instandhouding monumenten”, kortweg Sim (vroeger BRIM)
genoemd. In wezen gaat de regeling over sober onderhoud. Recentelijk hebben
wij bericht ontvangen dat wij over de periode 2019 t/m 2025 een subsidie
tegemoet kunnen zien van 50% van de kosten die met de instandhouding van het
monumentale gebouw te maken hebben. Wij zullen u hier t.z.t. nader over
berichten.
KERKBALANS 2018
Het uiteindelijk toegezegde bedrag voor de Actie Kerkbalans is voor 2018
€122.235,00. Tot nu toe is er binnen gekomen: € 101.022,00. Van het ontbrekende
bedrag zijn er gemeenteleden die per maand betalen, maar ook leden die nog niet
betaald hebben. Als u toegezegd hebt om in een eerdere maand te betalen en u
hebt dit nog niet gedaan, wilt u dit alsnog doen? In het volgende kwartaal zullen
hiervoor ook weer herinneringsbrieven gestuurd worden. Hoe minder dat er zijn hoe
beter dat is voor onze Hervormde Gemeente. Wij danken u voor uw medewerking.
College van Kerkrentmeesters.

