Verkoop pastorie aan de Groenewal 32 , Heukelum.
Een aantal maanden geleden zijn onze predikanten ds. Molenaar en ds. Dekker vertrokken
naar hun nieuwe gemeente in Amsterdam. Sinds september 2020 staat onze pastorie aan de
Groenewal dus leeg.
Als kerkrentmeesters hebben we nagedacht over de toekomst van de pastorie. Het betreft een
sfeervolle jaren dertig woning, gelegen op een prachtige locatie aan de recent gerestaureerde
stadsmuur van Heukelum.
Om de woning weer tip top in orde te maken voor een nieuwe predikant dient er nu wel
geïnvesteerd te worden in noodzakelijk onderhoud alsook in verbetering van de isolatie van
de woning gezien de energietransitie die voor ons ligt.
Gezien het feit dat we als kerk de afgelopen jaren best moeite hadden om onze begrotingen
sluitend te krijgen vinden we het nu niet aantrekkelijk om forse investeringen te gaan plegen.
Onze gedachte is dat de pastorie in de huidige (overspannen) woningmarkt een mooie prijs zal
kunnen opbrengen. Met de opbrengst van de pastorie zal een andere woning in Heukelum
teruggekocht worden, voor een lager bedrag, met een beter energielabel en een goede
onderhoudstoestand.
Met het bedrag dat overblijft verstevigt de kerk haar financiële positie en wordt op deze wijze
financieel beter toekomstbestendig.
Wij hebben onze ideeën voorgelegd aan de kerkenraad, welke ons toestemming verleende om
onze plannen tot verkoop uit te voeren.
Wij beseffen dat het voor veel gemeenteleden emotioneel best pijnlijk is om afscheid te
moeten nemen van een pastorie die al sinds het jaar 1966 in bezit is van de kerk. Ook wij als
kerkrentmeesters nemen dergelijke besluiten liever niet.
Toch zijn wij ervan overtuigd dat, als wij in Heukelum ook de komende jaren kerk willen
zijn en willen blijven, dit een verstandig besluit is.
De verkoop van de pastorie zal begeleid worden door Mutters Makelaardij. Mocht u interesse
hebben in aankoop van de pastorie of denkt u dat uw eigen woning geschikt is als nieuwe
pastorie dan kunt u zich melden bij Mutters Makelaardij.
College van kerkrentmeesters.

