Jaarplan 2015
Op deze pagina vindt een beschrijving van de bezigheden en ontwikkelingen in 2015 door de
Stichting Beheer.
Het jaar 2015 staat grotendeels in het teken van de verbouwing van de pastorie.
Hieronder een beknopt overzicht van de verbouwing, verhuur en de toekomstplannen van de
pastorie.
In januari is de verbouwing van start gegaan. Inclusief voorbereidingen en afwerking heeft dit
ongeveer zes maanden in beslag genomen en op 26 juli was de officiële opening van de
vernieuwde pastorie. Op deze dag heeft pastor Leo Nederstigt na afloop van de viering ’s
ochtends in de Hofkerk de pastorie officieel ingewijd. Voor deze dag zijn alle betrokkenen
uitgenodigd om de verbouwde pastorie in al zijn glorie voor het eerst te aanschouwen.
Zowel alle ruimtes op de begane grond alsmede vier appartementen op de bovenverdiepingen
zijn sindsdien gereed en worden in gebruik genomen.
In lijn met het plan dat in 2013 en 2014 is opgesteld, worden de vier appartementen inmiddels
verhuurd als permanente woonruimte. Voor de ruimtes op de de begane grond geldt dat ze
ofwel door koren, bestuur en anderszins betrokkenen van de Hofkerk, maar ook door andere
groepen, bijvoorbeeld een pianoleswinkel en de Christelijke Chinese gemeente CAMA
gehuurd worden. We zien een duidelijke stijging in het aantal aanvragen. Dit komt onder
meer vanwege de betrokkenheid van de buurt: meerdere bewoners gebruiken de ruimtes voor
korte momenten van samenzijn (denk aan verjaardagen van kinderen die in de tuin gevierd
worden), maar ook een diner dat voor de buurt wordt georganiseerd.
Voor de stichting beheer zullen de komende jaren verder in het teken staan van het
onderhouden en beheren van de ruimtes en het zoeken naar gebruikers. Met name de begane
grond is een plek die open is voor iedereen. Wij willen dat de Hofkerk een centrale rol heeft
in de buurt (dit is grotendeels al het geval) en daarbij onderstrepen dat de ruimtes gebruikt
kunnen worden door zeer diverse groepen en voor een breed scala aan activiteiten. Of het nu
is voor een serie bijeenkomsten, een eenmalig evenement of iets anders, in overleg met de
stichting beheer kan een ruimte in de pastorie altijd beschikbaar gesteld worden.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de Stichting Beheer:
E-mail:

secretariaat@stichtingtotbeheervandehofkerk.nl

