"De afgelopen maand zijn we met elkaar gestart in de Petra Kerk. Fijn om te zien en te merken dat
we samen kerk zijn en elkaar al steeds beter leren kennen.

De huisvestingscommissie heeft de stoelen/banken proef geëvalueerd en de opstelling zoals deze nu
is blijft nog in ieder geval tot het eind van 2019 staan.
De boekentafel heeft totdat de verbouwing klaar is een tijdelijke plek in de kerkzaal gekregen. Fijn
dat hiervoor ruimte gemaakt is, zodat we langs de verschillende boeken kunnen lopen.
Het kerkelijk bureau heeft ook een plekje in de Petra Kerk gevonden en deze verhuizing heeft
afgelopen woensdag plaats gevonden.
De bouwplannen voor de verbouwing/aanpassing van het Trefpunt zijn in ver gevorderd stadium. De
geplande bouw begint na de zomervakantie, zodat we hopelijk in januari 2020 van deze extra ruimte
gebruik kunnen maken.

Plaats de fietsen bij voorkeur op de binnenhof van de kerk. Als we de fietsen goed naast elkaar
plaatsen in rijen én eventueel gebruik maken van de strook op het grasveld, dan moet het allemaal
zeker passen. Mocht het écht te vol worden, dan graag aan de zijkant van de kerk/Dennenlaan. aub
niet langs de oprit van de kerk/ Kerkewijk i.v.m. kerkauto’s.

Tot nu toe zijn er voldoende plaatsen voor auto’s met kerkgangers die moeilijk ter been zijn. Dat
komt omdat er bij de oprit enkele ‘dubbelparkeerplekken’ zijn gerealiseerd én doordat 3 extra
plekken worden vrijgehouden aan de zijkant van de kerk/Dennenlaan ( zichtbaar aan pionnen). Maak
van deze plekken vooral gebruik! Sta je dubbel geparkeerd: graag na de dienst eerst plek vrijmaken
voordat je koffie gaat drinken. Na de zomer gaan we bekijken of het alsnog nodig is een aantal vaste
parkeerplekken aan te leggen.

Fijn om te constateren dat de meeste kerkgangers op de fiets naar de kerk komen! Mocht u de
komende periode tóch gebruikmaken van een auto: op het parkeerterrein van tennisvereniging VTC
aan de Coniferenlaan is voldoende ruimte.
Tot zover deze berichtgeving. U wordt weer geïnformeerd bij volgende stappen die gezet worden.
De huisvestingscommissie"

