Help? Onze
kerk wordt
verkocht!

Herbestemming kerk
dichtbij nu een mogelijk
geschikte koper zich
heeft gemeld!
Lees verder op de achterzijde

Beste Meddonaren,
Zoals iedereen weet gaat onze dorpskerk sluiten en zijn we bezig met de
herbestemming van het gebouw.
Omdat het coronavirus grootschalige bijeenkomsten verhindert proberen we jullie via
deze weg te bereiken voordat we evt. toekomstige stappen gaan nemen.
Als denktank, samengesteld door de locatieraad van de kerk, hebben we geregeld om
tafel gezeten. Er heeft zich een potentiële koper gemeld, deze partij wil er een
multifunctionele accommodatie van maken. De koper heeft een aansprekend motto:
het moet voor alle inwoners van Meddo zijn maar ook gesteund door gedreven mensen
uit Meddo. Dus vóór en dóór Meddo.
Omdat wij én het locatiebestuur van de kerk dit een goede invulling vinden voor heel
Meddo, hebben er al enkele gesprekken met deze partij plaatsgevonden. Ook hebben
we een herontwikkeld en inmiddels lopend project van hen bezichtigd (welke veel
overeenkomsten heeft met onze situatie). Dit gaf ons een mooi beeld, veel vertrouwen
en ideeën voor het kerkgebouw hier.
Uit navraag bij de verenigingen in Meddo bleek dat ze in de luxe positie verkeren dat ze
allen een onderkomen hebben, en ook geen plan hierin te veranderen.
Nu een vraag aan jullie, inwoners van Meddo, met dat prachtige kerkgebouw als
middelpunt van ons dorp:
Wat vinden jullie van het idee voor een multifunctionele accommodatie? En nog
belangrijker, zou je actief bezig willen zijn met de invulling? Laat het ons weten.
N.B. We hebben een gesprek gehad met de dorpshoreca en aangegeven dat we uitgaan
van samenwerking. Horeca-activiteiten zijn zeker welkom, het liefst in samenwerking
met de plaatselijke horeca.
We horen graag van jullie via ons
mailadres:
herbestemmingkerkmeddo@gmail.com
‘de DenkTank’
Herbestemmingsgroep St.Johannes de
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