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 Opmerkingen over het ontwerp van het koorIn het algemeen is de mening dat het koor van dekerk zeker een opknapbeurt kan gebruiken. Waarde ene zich afvraagt of de aanpassing niet te modernis, geven anderen juist weer aan dat met dit ontwerphet koor een lichte en rustgevende uitstraling krijgt.Ook wordt gehoopt op een akoestische verbeteringzodat er goed vergaderd kan worden in dit mooieen historische deel van de Johanneskerk. Wel wordter gevraagd of de lichte materiaalkeuze niet snelleidt tot vervuiling. Dit is zeker een aandachtspunt. Meerdere keren wordt er gevraagd naar het behoudvan de muurschilderingen. De architect had demuurschilderingen niet opgenomen in de tekeningomdat dit teveel tijd zou kosten. Deze worden ui-teraard bewaard omdat deze onlosmakelijk verbon-den zijn met de historie van ons kerkgebouw. Ookwordt er aandacht gevraagd voor de historischewaarde van de nis in de muur, deze zal zeker nietverdwijnen, maar we kijken even of dit ingepast kanworden in het plan. Er werd ook een enkele opmer-king gemaakt om de kast bij de koorscheiding zo telaten. Ook werd gevraagd of er in het koor opnieuwruimte is voor het kistorgel en de piano. Nu is erook in het kerkgebouw een piano beschikbaar enmet de ontsluiting naar het nieuw kerkelijk centrumwordt het belangrijk om de piano op een goedemanier te kunnen opslaan en verplaatsen binnenhet gebouw. Het kistorgel kan zeker weer geplaatstworden in de consistorie omdat er met de aanpas-sing ook weer ruimte ontstaat.

Terugblik informatieavond NKC 14 juli
 Op dinsdagavond 14 juli zijn de plannen gepresenteerd aan onze gemeenteleden voor het nieuw kerkelijkcentrum en de aanpassingen aan het koor van de kerk teneinde de toepasbaarheid van het koor, o.a.voor vergaderingen, te vergroten. De buren (ca. 20) waaraan het perceel grenst of die uitkijken op hetplangebied waren vooraf eveneens per brief uitgenodigd. Op de avond zelf is de presentatie ca. 135 keer bekeken. In de periode daarna tot medio augustus stondde teller op inmiddels op 906! We kunnen dus stellen dat de presentatie een grote groep gemeenteledenen andere belangstellenden heeft bereikt. In totaal zijn er zo’n 25 inhoudelijke reacties ontvangen, zowelvia een ingevuld formulier als via het invulformulier op de website. In beide formulieren werd zowel omeen reactie op het NKC als op het ontwerp van het koor van de kerk gemaakt. Hieronder kunt u samen-vatting van de reacties lezen.

Opmerkingen over het ontwerp van het NKCVoor wat betreft het ontwerp van het Nieuw Kerke-lijk Centrum hebben we als commissie, behalve opde plattegrond, nog niet zoveel inbreng gehad ophet ontwerp. Dit wilden wij namelijk graag aan u alsgemeenteleden over laten. Het ontwerp voor hetkerkelijk centrum heeft ook best veel reacties te-weeg gebracht. We hebben heel veel positieve reacties ontvangenover de locatie van het NKC, zo centraal in het dorp.Mensen zijn aangenaam verrast, zeker door deduidelijke onderbouwing van de architect over detijdslagen van het kerkgebouw. Ook de transparan-te en lichte indeling valt in de smaak. Het wordt doorvelen als een goede keus ervaren dat de nieuwbouwop de plek van het kerkelijk bureau wordt gereali-seerd, zodat de toegang en zichtbaarheid vanuit hetdorp optimaal mogelijk zijn. Ook wordt opgemerktdat het mooi is dat kerk en jeugdcentrum op dezemanier één geheel worden. 
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Hoewel er waardering is voor het licht en de veleramen, wordt ook de vraag gesteld of het dan niette warm wordt aan de binnenzijde, er moet aandachtzijn voor ventilatie. Ook is een enkeling bang voorvandalisme bij de ruiten, zeker in de naastgelegendoorgang richting Bonenburgerlaan. Aandachtwordt gevraagd voor het rolstoelvriendelijk gebruik. Hoewel velen vinden dat het zo mooi is dat het NKCaan de 'voorzijde' wordt gesitueerd, zien enkelereageerders het gebouw toch liever aan de 'achter-zijde'. Hoewel door de Algemene Kerkenraad al isbesloten dat het nieuwe NKC op de plek komt vankosterij / kerkelijk bureau, blijft de locatie van hetfietsenhok of het kerstbomenveld in beeld bij enke-le gemeenteleden. Er worden ook enkele kritischeopmerkingen gemaakt over de moderne uitstralingvan het ontwerp en dan met name aan de voorzijdevan het dorpsplein. De vraag wordt gesteld of ditmoderne ontwerp wel past bij de kerk en het karak-ter niet aantast. Het is heel fijn en goed om te bemerken dat eenieder zijn eigen aandachtspunten of vragen in-brengt. Dit helpt het voorbereidende werk van decommissie NKC. We gaan de opmerkingen meene-men in onze overleggen met de architect. Uiteinde-lijke besluitvorming wordt niet door de commissiegedaan, maar vindt altijd plaats in de AlgemeneKerkenraad. Daarbij moet ook goedkeuring wordenverleend door het classicaal college voor behande-ling van beheerszaken (CCBB), onderdeel van dePKN. Verder heeft uiteraard de gemeente Heerdehaar stem en dan met name de Commissie Ruimte-lijke Kwaliteit (welstand). 

Ondertussen is er al wel vergunning verleend doorde gemeente Heerde voor het tijdelijk plaatsen vaneen aantal noodunits achter de kerk zodat we dekinderopvang/kindernevendienst weer goed vormkunnen geven rondom de erediensten. Deze ver-gunning is ook onherroepelijk geworden en daarmeekan het college van kerkrentmeesters concreetstarten met de uitvoering daarvan. Bij aanvang van het nieuwe winterseizoen, wanneerook de vergaderingen weer gaan starten, komen wemet een volgende update aangaande de ontwikke-ling van het nieuw kerkelijk centrum en de stappendie gezet moeten worden. We hopen dat de herin-deling van het koor zo spoedig mogelijk gerealiseerdzal zijn, zodat we die optimaal kunnen benutten.Gezien de grootte van deze ruimte zijn er kansenom deze ook 'coronaproof' in te kunnen zetten. We zijn ook bezig om de organisatiestructuur andersop te zetten, zodat we dit hele project als commis-sie en kerkenraden goed kunnen begeleiden. Wehebben al enkele aanmeldingen gehad voor onzecommissie, waar we tot nu toe, mede door allecoronaperikelen, nog geen gevolg op hebben kun-nen geven. Met de nieuwe organisatiestructuurwillen we dit meteen oppakken. Bedankt voor uw betrokkenheid! Neem gerustcontact met een van ons op als er vragen zijn. Commissie nieuw kerkelijk centrum: Jack Augusti-nus, Albert Draaier, Dick Strijbos, Wiljan Brugge-man, Eline van Lohuizen en Erik Mekelenkampnkc@hervormdheerde.nl
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