Update verbouw Witte Kerk.
Juli 2021

Wederom zijn er de laatste weken weer een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest in de
voortgang van de verbouwingsplannen.
Omgevingsvergunning
De aanvraag omgevingsvergunning is goedgekeurd en gepubliceerd.
Aannemer:
De opdracht voor de verbouwing van de Witte Kerk is gegeven aan Aannemersbedrijf Peters
in Zutphen.
De verbouw zal starten in de maand september en de verwachte oplevering is maart 2022
Keukeninrichting:
De inrichting van de keuken is besproken in een grotere groep gebruikers en daarbij zijn de
puntjes nog even de i gezet.
Verbeterde aanbiedingen worden verwacht, waarna de keuze van de leverancier gemaakt
kan worden.

Inrichting kerkzaal:
Op 26 juni hebben we een inloop morgen gehad in de Witte Kerk.
Er zijn ongeveer 30 leden van de PGL geweest en zij hebben kennis kunnen nemen van de
opties voor de stoelopstelling en zij zijn nader geïnformeerd over de verbouwplannen.
Tevens kon ieder lid een voorkeur uitspreken voor één van de varianten.
Te weten:

Variant 1: de kijkrichting blijft hetzelfde als in de huidige situatie, de stoelen zullen daarbij in
een gebogen vorm staan hetgeen een geborgen, contact gevoel geeft.
Variant 2: Hier is de kijkrichting naar de Lendekesweg en staan de stoelen in een halve
ronding.
Uiteindelijk bleek de voorkeur gelijk verdeeld over de 2 varianten. Er werd gelukkig veel
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om opmerkingen te noteren.
In nader overleg met onze interieur adviseur Janine Sanders hebben we alle opmerkingen
nog een keer doorgenomen en is besloten voor variant 1. te kiezen waarbij een aantal
opmerkingen hebben geleid tot enige aanpassingen van deze variant.
Redenen om niet te kiezen voor variant 2 zijn ondermeer dat er in de muur aan de
Lendekesweg geen symmetrie te realiseren is (3 ramen aan één kant en een donkere hoek
rechts bij de nooddeur).
Aan beide zijden is (loop-)ruimte gecreëerd zodat we niet tegen de muur of de verwarming
zitten. Door een sterkere ronding vergroten we het gevoel van geborgenheid en ontmoeting.
Zodra de aangepaste tekening beschikbaar is wordt deze op de website geplaatst.
Planning:
Het (zoveel mogelijk) leeghalen van de Witte Kerk gebeurt in juli en augustus.
De verbouw zelf start dan in september. De oplevering wordt verwacht voorjaar 2022
Algemeen:
De werkzaamheden van het kerkelijk bureau blijven op de huidige locatie aan de Paul
Krugerstraat 8.
Kerkenraads- en andere vergadering worden na augustus gehouden in de “parochiezaal”
van de RK kerk in Lochem.
Informatievoorziening.
Met de voortgang van de verbouwing zullen we weer inloop zaterdagen organiseren.
Informatie volgt via de Zondagsbrief.
En ook nu weer: mocht u nog verdere vragen of suggesties hebben: wij horen of lezen het
graag! E-mail: bouwcommissie@pglochem.nl
De bouwcommissie.

