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Kerk te klein
De kerk van de Hervormde Gemeente in het Zeeuwse Arnemuiden
werd te klein. Er is nu een overloop voor 150 kerkgangers, met
beamer, luchtverversing en comfortabele stoelen.
Tekst: Kees Posthumus | Beeld: Klaas van de Ketterij en Kerkmagazine
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Witte mutsen
In de glorietijden van wat ooit havenstad
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Kosten
De totale kosten van het project
bedragen 8 ton. De gemeente liet
bouwbedrijven een offerte uitbrengen
op basis van het programma van

nieuwe complex staat gepland voor
half december.

Gemeente: www.hervormdarnemuiden.nl
Aannemer: www.bouwbedrijfmeliskerke.nl
Geluid: www.relisound.nl

