Overwegingen om ingang De Schakel niet te verplaatsen naar de kant van de Begraafplaats
Tijdens de informatiebijeenkomst op 15 oktober 2018 werd de vraag gesteld wat de overwegingen
zijn geweest om de ingang van De Schakel niet te verplaatsen naar de voorkant grenzend aan de
begraafplaats. Dit om de afstand van de Dorpskerk naar De Schakel (psychologisch) te verkleinen.
Dit vraagstuk was al aan de orde geweest met de vorige projectgroep. Toen was er zelfs nog sprake
van een corridor over de begraafplaats heen.
In grote lijnen waren toen de navolgende voornaamste argumenten om hier van af te zien:
− Een corridor over de begraafplaats heen was technisch uiterst complex. Bovendien was het
discutabel of we hier wel bouwkundige toestemming voor zouden krijgen van bouw- en
woningtoezicht. Ook financieel gezien zou dit volgens onze bouwkundig adviseur een
kostbare investering worden. Er is besloten geen offerte aan te vragen.
− Het hek naar de begraafplaats is elke avond afgesloten. De toegang tot De Schakel over de
begraafplaats zou derhalve gepaard gaan met openen en sluiten van het hek middels extra
sleutels. Hetgeen organisatorisch weer tot extra inspanningen leidt. Dit zou ertoe kunnen
om 2 ingangen te creëren t.w. de bestaande en een nieuwe. Zeker niet gewenst.
− Een pad over de begraafplaats leidt tot verplaatsing van bestaande graven, hetgeen
ongewenst is.
− Het schuurtje tegen de muur van De Schakel dat gebruikt wordt voor de opslag van
gereedschap en machines voor onderhoud van de begraafplaats zou een andere plek
moeten krijgen. Wellicht zou er zelfs een nieuwe schuur moeten komen.
− Ingrijpende verbouwing met een kleinere zaal als gevolg.
− Problemen met het onderhoud van het kerkhof, denk aan maaimachines en graaftoestellen
vanwege niveau verschillen.
− Hoge financiële kosten naar de mening van onze bouwkundig adviseur.
Deze argumenten zijn nog steeds van kracht. Zij hebben derhalve niet geleid tot een advies aan het
CvK en de kerkenraad als mogelijkheid voor een ingang.
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Informatiebijeenkomsten
De bijeenkomst van maandagmiddag 12 november 2018 in de Maranathakerk werd bezocht door
ongeveer 30 gemeenteleden. In groepen bespraken we de notitie van de werkgroep Vieringen over
de inrichting van de Dorpskerk als liturgische ruimte. De aanwezigen vonden het een goed idee als
deze gesprekken nog worden voortgezet. U kunt de notitie opvragen bij de scriba.
De volgende bijeenkomst is gepland op maandag 10 december 2018 om 20.00 uur in de Dorpskerk.
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