Presentatie kleuradvies – grote zaal

Lees het bericht op de volgende pagina.

Aan alle gemeenteleden,
Hierbij treft u de presentatie aan van het kleuradvies voor de grote zaal. Al langere tijd
zijn de voorbereidingen voor de renovatie van de grote zaal in volle gang. Graag willen
wij u op deze wijze informeren over het kleuradvies.
Wat ging er aan vooraf?
Vanuit de beheercommissie is er nagedacht over materiaalkeuze en kleur die
toegepast zal gaan worden in de grote zaal. Vanuit de gemeente is Janka van de
Woestijne hierbij betrokken geweest. Het uitgebrachte kleuradvies is tot stand
gekomen door Nellie van den Boorn die werkzaam is als interieurarchitect.
Waar is op gelet?
Bij het bepalen van de materialen en de kleuren is gelet op sfeer, warmte,
gebruiksvriendelijkheid, geluid, onderhoud en hoe de grote zaal mooi aan kan sluiten
op het interieur van de kerkzaal. Zoals u allen weet zal de grote zaal straks na de
renovatie ook weer gebruikt gaan worden voor de catechisaties, bijeenkomsten,
verenigingen en tijdens de zondagse erediensten.
Flotex
Het is de bedoeling dat Flotex zal worden toegepast als vloerbedekking. Flotex is een
heel kortpolige polyestervezel. Voor in ons kerkgebouw een nieuw materiaal, maar de
nagetrokken referenties zoals het Hoornbeeck College in Amersfoort en de
Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld zijn langdurige
ervaringsdeskundigen en hebben beiden positieve ervaringen met Flotex.
Wilt u meer zien of weten?
Vanwege de tijd waarin we leven hadden we dit graag op een wat andere manier
gepresenteerd. Heeft u vragen of wilt u wat meer zien? Dat kan. In de kleine zaal is het
afgebeelde advies te bekijken en is het mogelijk om uw vragen daarover te stellen.
Neemt u in dat geval even contact op met de koster.
Op D.V. 1 juni zal gestart worden met de renovatie en naar verwachting zal deze
afgerond worden eind september. We hopen dat de renovatie van de grote zaal een
goed verloop mag hebben, met een mooi resultaat! Dat bovenal alles wat in de grote
zaal en in ons kerkgebouw gebeuren mag tot zegen mag zijn voor jong en oud!
Hartelijke groet namens de beheercommissie,
Johan Faasse, Wim Sturm en Robert-Jan van Klaveren

