
Termunter kerk weer geopend.

Het heeft wat langer geduurd dan aanvankelijk de bedoeling was, maar nu is onze kerk weer 
toegankelijk.
Aan de buitenkant zijn de ramen en het voegwerk hersteld .
Binnen is de oude stuclaag  met glasparels gestraald en een nieuwe laag aangebracht.  
Hierna zijn twee schilders ruim een maand met een blokkwast aan het schilderen geweest.
Het werk zou eind april gereed zijn maar dit is eind juni geworden.
De banken zijn verwijderd en er ligt nu een licht grijze houten vloer. 
Zes van de oude banken staan nog in de kerk, deze zijn verplaatsbaar.
In plaats van banken kunnen er 80 stoelen worden geplaatst.
Nu de banken en stoelen verplaatsbaar zijn kunnen er veel meer activiteiten in de kerk plaatsvinden.
De preekstoel is bij de restauratie  van de oorlogsschade aan de westzijde van de kerk geplaatst 
onder het orgel terwijl het koor aan de oostzijde van de kerk zit. De SOGK heeft besloten de originele 
situatie te herstellen met een liturgisch centrum aan de oostzijde van de kerk. 
Omdat de restauratie met het oog op de verstrekte subsidie dit jaar afgerond moest zijn en er nog aan 
fondswerving voor de verbouwing moet worden gedaan, is de verbouwing nog niet afgerond. Wel is de
ingang aangepast, de preekstoel is verwijderd en de koperen beslagen ingangsdeur is verbreed Met 
de verbouwing  is het de bedoeling dat de preekstoel aan de noordzijde wordt geplaatst 
De deur van de kerk staat in de zomer zo veel mogelijk open .
Iedereen wordt hierbij uitgenodigd de kerk en de toren te bekijken .
Voor huur van de kerk zie onderstaand adres
Voor bezichtiging in herfst en winter : Er is een sleutelkastje in de portiek van de woning
van :  Jannie en Arno Schouwstra   Johan Herwagiusstraat 8   0596-601159
Informatie , verhuur van de kerk, groepsbezoek, extra sleutel adres
Steyn en Ria Prins-Nieuwold  Bongiusweg 7   0596-601801 of 0650450380 prinssteyn@hotmail.com
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