RUIMTE voor het Woord van God. Naar binnen en naar buiten. Een Tweede Kerkelijk Centrum
biedt kansen voor verdieping en verbreding van de gemeente. Kerkzijn+. We hebben een Woord,
ook voor de wereld om ons heen.
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De Oosterpoort
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.
Psalm 91:4

Voortgang Definitief Ontwerp
In de afgelopen weken is de laatste hand gelegd aan wijzigingen in het Definitief Ontwerp van De
Oosterpoort. In dit ontwerp zijn een meer optimale entree, betere zichtbaarheid en betere lichtinval
voor de toekomstige huisartsenpraktijk van De Zandbloem verwerkt. Dit betekent dat de trap en de
lift naast de entree van de huisartsenpraktijk komen. Daarnaast is het naar de ramen aflopend talud
vervangen voor een cascade (trapsgewijs). De schetsen zijn in de afgelopen week definitief gemaakt
en aansluitend is de welstandsvergunning aangevraagd.
Met het bereiken van deze mijlpaal kan ook het technisch ontwerp door de architecten van RoosRos
worden gemaakt. Hierbij worden ook de recente wijzingen, zoals het aanbrengen van stalen binten in
plaats van houten binten en het vervallen van de galerij, verwerkt. Meer hierover staat vermeld op
de website.
Naar verwachting kan aansluitend aan het gereedkomen van het technisch ontwerp aan het einde
van dit jaar de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Ook zal binnenkort een start worden
gemaakt met de zoektocht naar een aannemer en installateurs.

Overeenkomst huisartsenpraktijk
Het College van Kerkrentmeesters en huisartsenpraktijk De Zandbloem hebben een
intentieovereenkomst gesloten voor de huur van alle beschikbare ruimten in de
benedenverdieping onder De Oosterpoort. Daar valt de multifunctionele ruimte, die voor gebruik
is van onze kerkelijke gemeente, niet onder. In deze overeenkomst zijn het ruimtegebruik van de
benedenverdieping, de duur van de huur, de afgesproken huurprijs en de verplichting voor het
CvK tot realisering van het gebouw vastgelegd.
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Aankoop Nijsse-orgel uit Soest
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft recent een
orgel aangeschaft voor De Oosterpoort. Het gaat om het
Nijsse-orgel dat wordt overgenomen vanuit Protestantse
Gemeente De Open Hof te Soest. Dit orgel voldoet aan de
specifieke uitgangspunten waarmee de Werkgroep Beeld en
Geluid enkele maanden geleden haar zoektocht startte naar
een geschikte orgel-occasion voor de kerkzaal van De
Oosterpoort.
Het Nijsse-orgel is een bestaand orgel dat goed past in het
ontworpen Liturgisch Centrum van De Oosterpoort, zowel qua
grootte als vormgeving. Het orgel heeft een helder, levendig
en evenwichtig klankbeeld en is geschikt voor zowel
begeleiding van de gemeentezang als voor literatuurspel en
concertmatig gebruik. Bent u geïnteresseerd in de historie en
meer technische informatie van het Nijsse-orgel en om
geluidsfragmenten te beluisteren? Klik dan op onderstaande
link.
Detailinformatie over het Nijsse-orgel
Het orgel kwam te koop omdat de Protestantse Gemeente van Soest vanaf 1 januari 2021 twee van
haar vier kerken, waaronder De Open Hof, aan de eredienst onttrekt. Die spoedige sluiting had ook
consequenties voor de vraagprijs. Inclusief demontage, opslag, technisch herstel en herplaatsing kost
het orgel slechts € 58.000. Daarbij komt een stelpost van € 6.000 voor het geval een uitgebreide
herintonatie (opnieuw stemmen) van het orgel nodig is.
Het CvK had er de voorkeur aan gegeven pas een
orgel aan te schaffen na aanbesteding van het
kerkgebouw. De kans om een orgel qua grootte en
vormgeving zoals dit Nijsse-orgel te vinden is klein.
Daarom was een snelle beslissing noodzakelijk en ook
omdat het Nijsse- orgel op korte termijn
gedemonteerd zal worden en er meerdere
geïnteresseerden waren. Mede gelet op het positieve
advies van de ingeschakelde orgeladviseur Jaap Jan
Steensma is nu al besloten tot aankoop van het orgel.
Het orgel zal binnenkort door de firma Nijsse worden
gedemonteerd en opgeslagen.
Orgeladviseur Jaap Jan Steensma (links) en orgelbouwer
René Nijsse (rechts) bij het onderzoek naar de technische
staat van het orgel.

Meer informatie

Gift TKC

Op hervormdwoudenberg.nl is alle eerder
gepubliceerde informatie te vinden. Wilt u meer
informatie of heeft u vragen?
Neem dan contact op met de secretaris van de
Projectgroep Wil van Duijvenbooden via
tweede.kerkelijk.centrum@hervormdwoudenberg.nl
of met de projectleider Leen Amersfoort via 0655720003.

Voor het realiseren van een TKC is
veel geld nodig. Wilt u een gift
overmaken ga dan naar
www.hervormdwoudenberg.nl/w
ebshop/gift-bouw-kerkelijkcentrum/

Heeft u een tip? Dan horen wij het graag!

Alvast bedankt voor uw steun!

