Voor de Christengemeenschap Zeeland begint
het verhaal eind jaren zestig in de schuur van de
Boerderij Ter Linde/Loverendale. Hier vond de
eerste Mensenwijdingsdienst plaats.
De
warmte en vreugde van het ontstane
enthousiasme zorgden voor een vruchtbare
bodem voor de verdere groei. Deze werd
decennialang gevoed door regelmatige
bijeenkomsten in woonkamers van leden en
belangstellenden. Daaruit ontstond een
blijvende verbinding en de bereidheid om
samen de Christengemeenschap in Zeeland te
verwezenlijken.
Centraal stond echter de mensenwijdingsdienst: in gastvrije kerken werd de mogelijkheid
geboden om elke keer weer voor enkele uren
het altaar op te bouwen.
Na vijftig jaar is nu de tijd aangebroken dat wij
ons eigen huis gestalte kunnen geven. Hiermee
hopen wij dat de Christengemeenschap in
Zeeland zich verder kan ontwikkelen. In het
historische centrum van Middelburg op Bree
12/14 is daartoe een geschikt pand gevonden
waarin de kapel gebouwd kan worden.
De werkgroep huisvesting is, met Hilde
Cauwenbergh - onze geestelijke - en de leden en
belangstellenden, het bouwproces aangegaan
samen met onze wettelijke vertegenwoordigers
van het landelijk bestuur en de architect Marc
Schepens.

De stap naar een vast altaar werd steeds meer als
een noodzakelijkheid ervaren om het voortbestaan van De Christengemeenschap Zeeland te
waarborgen. De werkgroep huisvesting ontstond
en na jarenlang speurwerk is het er van gekomen:
Het vinden van ons eigen huis.

U kunt meehelpen dit te realiseren:
Met de eigen middelen kan de aankoop
gefinancierd worden, en met een lening kan de
verbouwing beginnen. Maar om de kapel en de
gemeenteruimten geheel naar wens te kunnen
afbouwen en in te richten is een wervingsactie
gestart. Met deze actie hopen we binnen het jaar
het ontwerp van de architect te kunnen
realiseren.
Maquette boven- en vooraanzicht
Wanneer u de gemeente Zeeland in haar streven
naar een eigen kapel wilt ondersteunen zijn wij u
zeer dankbaar!
ER IS NOG € 140.000 NODIG.
HELPT U MEE DIT BEDRAG BIJEEN TE
BRENGEN VOOR ONZE KAPEL?
U kunt dit doen door uw gift te storten op onze
bouwrekening bij de Triodosbank:
IBAN: NL32 TRIO 0212120905 ten name van:
De Christengemeenschap Zeeland te Middelburg.

Plattegrond

Het financieel overzicht 2019 :
Aankoop
Verbouwing
Totaal

€ 315.000
€ 240.000
€ 555.000

Eigen middelen
Lening uit landelijke middelen
Nog te verwerven

€ 315.000
€ 100.000
€ 140.000

Beweging tot religieuze vernieuwing
Gemeente Zeeland te Middelburg

Een eigen kapel voor Zeeland!
HELPT U MEE?

Wilt u meer weten dan is Wim van der Brug
beschikbaar om u over de bouw te informeren en
Adrie Maas om uw vragen over onze financiën te
beantwoorden.
Wim van der Brug:
E-mail wimvdbrug123@gmail.com
Telefoon: 06 10781795
Adrie Maas:
E-mail: aemaas@xs4all.nl
Telefoon: 06 51387562.

Er was eens …..

Schildering: Monica Werneck ontwerp voor het 50 jaar bestaan
Ontwerp kapel en gemeenteruimten: Marc Schepens

Schenkingen aan de Christengemeenschap kunnen voor
belastingaftrek in aanmerking komen. ANBI: 4586098

Net als ieder mens, heeft elke gemeenschap een
eigen verhaal.
Net als ieder mens, zoekt ook een gemeenschap
woning op aarde.

