Bijlage 2
Gebruik van begane grond Pastorie
Om te verduidelijken hoe de beneden verdieping van de pastorie voor de
parochie is te gebruiken hierbij een mogelijke indeling.
Het totale bruikbare oppervlak van de benedenverdieping is ruim 100 m2.
Waarschijnlijk meer dan strikt noodzakelijk maar geeft wel de mogelijkheid om
iedereen goed en ruim te bedienen.
Het opent ook ruimte voor zaken die nu niet gebeuren omdat er geen ruimte
voor is.
Op blad twee vindt u een uitgetekende plattegrond.
Keuken-provisiekamer.
Een ruimte waar de gebruiksvoorraad opgeborgen kan worden en tevens een
mogelijkheid om iets “warms” te bereiden.
Bij de parochiekerndag is dat bv soep. En ook bv een groep die gedurende lunch
of avondeten aanwezig is kan daarmee worden bediend.
Spreek-werkkamer
Een aparte ruimte waar de bijvoorbeeld de pastores rustig kunnen werken of
waar een ongestoord gesprek mogelijk is lijkt me wel een must.
Secretariaat en archief
Dit spreekt voor zich. Handig voor het maken van de parochieblad en het
weekoverzicht. Ook voor de administratie en beschikbaarheid van het archief.
Ontvangstruimte-repetitieruimte voor de koren
Ontvangstruimte is handig om grotere groepen voor of na een dienst te kunnen
verwelkomen. Bijvoorbeeld bij eerste cummunie of een doopsel. Of muzikanten
die er zijn voor een concert.
Tevens is het mogelijk om daar te repeteren met de koren als het te koud is in
de kerk bijvoorbeeld.
Tevens kan hier een biblitheek worden ondergebracht van zowel de koren als van
spirituele naslagwerken. Tevens te benutten als leeszaal.
Ook voor lezingen en cursussen.
Rijnzaal
De Rijnzaal kan worden heringericht en dienen als vergaderzaal. Ook met audio
en visuele apparatuur. Tvens te gebruiken voor lezingen en cursussen.
Uitvaarten
Vooral bij uitvaarten zijn goede faciliteiten een must. De dag-kapel kan dan
gebruikt worden om de overledene op te baren terwijl de ontvangstruimte
beschikbaar is om te condoleren en de familie te ontmoeten. Het stoffelijk
overschot is dan al in de kerk voor de uitvaart plechtigheid. De kosten voor het
schenken van koffie etc. en ook de bediening zijn altijd gedekt in de polis.
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