
  

  
  
De Rank. Inloopmomenten op maandag 21 februari. Komt u ook? 
  
We organiseren op deze avond twee momenten waarop we u graag ontmoeten. In twee 
rondes, zodat de groep niet te groot is en we tijd hebben voor een goed gesprek.  
Duur: ongeveer 1 uur.  
We hebben namelijk een belangrijk onderwerp waarover we u willen informeren: De Rank.  
  
Maandag 21 februari 19.15-20.30 uur (ronde 1 / max. 20 personen)  
Maandag 21 februari 20.45 -22 uur (ronde 2 / max. 20 personen)  
 
De kerk als huiskamer. De Rank een kans?  
  
Voor ‘de Rank’ hebben we in de afgelopen tijd de aandachtspunten uit het opgestelde 
onderhoudsplan aangepakt. Ook is de verwarmingsinstallatie afgelopen jaar vervangen. Het 
gebouw wordt nu gerichter verwarmd met een verwarmingsketel die voldoet aan de 
nieuwste eisen. Regelmatig wordt het gebruik van de Rank geëvalueerd en wordt gekeken 
wat de behoeften binnen de gemeente zijn.  
  
De kerkenraad heeft in 2020 een enquête gehouden voor het beleidsplan. Daaruit is  
gebleken dat gemeenteleden het omzien naar elkaar en het ontmoeten heel belangrijk 
vinden. We willen hier als kerk graag (meer) invulling aan geven. We hebben er daarom een 
speerpunt van gemaakt. Onder de noemer: De kerk als huiskamer. De Rank een kans!  
  
Bij het idee van een huiskamer missen we momenteel de gezelligheid. De Rank is eigenlijk 
nog de vergaderzaal die in de jaren 50 is ontstaan. Een prima ruimte, maar niet echt de sfeer 
van een huiskamer, een ontmoetingsplek. Ook is een wens dat het interieur voor diverse 
generaties een fijne plek is. We hebben hier een ontwerp voor gemaakt.   
  
Op de inloopmomenten kunt u het ontwerp en de presentatie bekijken en vragen stellen aan 
kerkenraadsleden. Ook horen we graag wat u ervan vindt, het is nog een idee. We 
informeren u graag, want we zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een 
toekomstbestendige kerk, ook voor de financiële kant en het gebruik. Is de Rank na 50 jaar 
toe aan een nieuwe stijl?  
  
Wilt u zeker zijn van een plek? Geef dan naam en voorkeur tijdstip (ronde 1 of ronde 2) op. 
Per mail via de scriba: scrib.pkn.marrum@hotmail.com of telefoon: 0518-412459.  



  

  
  
Foto: idee koffiehoek.  


