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Beste gemeenteleden,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het bouwteam! We zullen u op regelmatige basis via een
nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de kerkbouw.

Even voorstellen…
We zullen ons eerst aan u voorstellen. Het bouwteam bestaat uit 6 leden:







Albert van Rossum: voorzitter
Marius van Maurik: financiële zaken
Agnes Kievit: secretaresse
Cor Keijmel: bouwkundige
Leen Roos: algemeen teamlid
Frans van Oostenbrugge: algemeen teamlid

Contactgegevens
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we
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emailadres

aangemaakt:

bouwteamhhgsld@gmail.com
Mocht u vragen en / of opmerkingen hebben dan kunt u deze via bovengenoemd emailadres aan ons
stellen. Wij zullen de binnengekomen mail behandelen in de eerstvolgende vergadering. We zullen elke
maand een vergadering beleggen.

Wij zijn van start gegaan!
Inmiddels hebben we al een aantal vergaderingen achter de rug en zijn we van start gegaan met de
voorbereidingen voor de kerkbouw.
Als eerste zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Goeree-Overflakkee, welke positief zijn verlopen.
Daarnaast staan er gesprekken gepland metdiverse banken voor de hypotheekverstrekking.
Wij hebben als bouwteam de Hersteld Hervormde gemeenten van Nijkerk en van Zwartebroek-Terschuur
bezocht en een rondleiding gehad in deze twee kerkgebouwen. We hebben ervaringen en tips mogen
ontvangen van leden van de bouwcommissies aldaar.

4e collecte
De 4e collecte zal pas ingaan zodra er meer zekerheid is over de definitieve doorgang(vergunningen) van
het nieuw te bouwen kerkgebouw. Dit heeft geen gevolgen voor de financiëlebegroting, daar er in de
begroting rekening is gehouden met het starten van de 4e collecte, 1 jaar voor de oplevering van het
kerkgebouw.

Financiële toezeggingen gemeente
In september 2015 zullen de gemeenteleden die een toezegging hebben gedaan in de vorm van een gift
en / of lening door middel van een brief verder geïnformeerd worden hierover. In de brief staat vermeld
op welk rekeningnummer de giften en leningen gestort mogen worden.
Voor degene welke een anonieme toezegging heeft gedaan zijn er de volgende opties:
Optie 1: Gift storten op bankrekeningnummer NL18 RBRB 0694 5826 62t.n.v. Hersteld Hervormde
Gemeente Stellendam.
Optie 2: Gift in een dichte envelop afleveren bij de kerkvoogdij, met vermelding: gift t.b.v. nieuwbouw
kerk. P/a. Kerkvoogd M. van Maurik, Hoogaars 47, Stellendam, 785108,marius@maricom.nl
Optie 3: Gift in een dichte envelop in de collectezak, met vermelding: gift t.b.v. nieuwbouw kerk.

Tenslotte
We willen u vragen het bouwteam op te dragen in uw gebed en tot de HEERE te bidden of Hij ons wijsheid
en kracht wil schenken in alle taken die wij zullen gaan uitvoeren.

Een hartelijk groet,
Bouwteam HHG Stellendam

