
                 College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Zegveld 
                                          
                                          p/a  
                                          Het Erf 11 
                                          3474 NA  Zegveld 
 

1 
 

 

    

  Informatie avond Ned. Herv. kerk 
 
 

  Datum  : 26 oktober 2017 
  Locatie : Kerkgebouw 

   

 Vragen over presentatie restauratie kerkgebouw  
Vraag gemeentelid 
Bert De Groot 

Waarom worden de ramen niet geisoleerd? 

 
 

Reactie CVK De adviezen die zijn ingewonnen geven aan dat daaraan niet 
begonnen moet worden, omdat er dan weer hele andere problemen 
ontstaan. Koudeval van de ramen worden voorkomen met het nieuwe 
ventilatie systeem. 

 

 

Vraag gemeentelid 
Mieke Meijer 

De Bethlehem kerk in Woerden wordt genoemd als kerk waar een 
dergelijk ventilatie systeem goed werkt. Ik spreek echter veel 
kerkgangers die het te warm of te koud vinden.  

 

Reactie CVK Wij spreken kerkgangers die juist tevreden zijn, maar we zullen het 
nogmaals navragen. 
De koster die de verwarming en ventilatie bedient heeft één jaar de tijd 

nodig gehad te hebben de installatie goed in te regelen. Zij zijn nu erg 

tevreden over het klimaat in de kerk. Het CvK gaat er  vanuit dat ook 

onze installaties één jaar nodig hebben om alles goed in te regelen.   

 

 

Vraag gemeentelid 
Leo Brak 

Worden de gisplaten voorzien van een dampremmende laag?  

Reactie CVK Ja, aan de achterzijde komt een folie die vochtdoorslag voorkomt. 

 
 

Vraag gemeentelid 
Lijndert Bos 

Er liggen mogelijk nog mensen begraven onder de kerk. Wordt 
daar wel rekening mee gehouden? 

 

 

Reactie CVK Daar wordt zorgvuldig mee omgegaan. 

 
 

Vraag gemeentelid 
Bert-Jan Verboom 

Wat is het rendement van een luchtwarmtepomp? Zijn er nog 
andere opties? 

 

Reactie CVK Het rendement is goed. Op dit moment koelt de kerk in de winter af tot 
ca. 4° C. Om de kerk dan weer op temperatuur te krijgen, moet er veel 
energie in gestoken worden. Maar we zullen de vraag nog eens 
specifiek stellen aan onze adviseur op dit gebied. 

 

 

Vraag gemeentelid 
Aart Verburg 

In Delft is er bij de restauratie ook nieuwe voetverwarming 
geplaaats. Is dat hier ook mogelijk? 

 

Reactie CVK Dat is ons niet bekend, maar gaan we na. 

 
 

Vraag gemeentelid 
Lijndert Bos 

Hoe staat het met het aantal zitplaatsen?   

Reactie CVK Dat wordt excl. de hal 14 plekken minder, maar incl. de hal 36 plekken 
meer. 
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Vraag gemeentelid 
Peter Spaanderman 

Wordt het liturgisch gedeelte weer zo groot als voorheen?  

Reactie CVK Ja, zo ongeveer. Hij wordt zelf iets groter en breder. 

 
 

Vraag gemeentelid 
Henk Oskam 

Komen de stoelen in de hal vlak te staan?  

Reactie CVK Ja, die komen vlak te staan. 

 
 

Vraag gemeentelid 
Dicky Oskam 

De diakenen moeten dus een afstap nemen als ze de kerk 
betreden? 

 

Reactie CVK Ja, dat klopt. 

 
 

Vraag gemeentelid 
Marleen de Groot 

Is de begroting incl. de kerkbanken?  

Reactie CVK In de begroting zijn alle werkzaamheden meegenomen. De 
kerkbanken worden hergebruikt. 

 

 

Vraag gemeentelid 
Marleen de Groot 

Is er rekening gehouden met een beamer?  

Reactie CVK Voor de mogelijkheid om een beamer te kunnen gebruiken worden 
voorzieningen getroffen. 

 

 

Opmerking 
gemeentelid 
Leo Brak 

Mijn advies is om geen zwarte vloer te nemen. Daar is alles op te 
zien. 

 

Reactie CVK Bedankt voor het advies.  

 
 

Vraag gemeentelid 
Arie Brak 

Wat zijn de gevolgen van het toepassen van plavuizen voor de 
akoestiek? 

 

Vraag gemeentelid 
Aart Verburg 

In aanvulling op bovenstaande vraag. Wat doet een houten 
lambrisering met de akoestiek? 

 

Reactie CVK Daar laten we galmberekeningen voor maken. 

 
 

Vraag gemeentelid 
Wim Kastelein 

Is de huidige fundering van de kerk wel goed genoeg?  

Reactie CVK We zijn voornemens voorafgaand aan de werkzaamheden de 
fundering op te graven om de staat te kunnen beoordelen. De 
monumentenwacht controleert 3-jaarlijjks het kerkgebouw waaronder 
de grondwaterstand in relatie tot de fundering. Op dit moment zijn er 
geen tekenen om aan te nemen dat er met de fundering iets mis is. 

 

 

Vraag gemeentelid 
Mieke Meijer 

In aanvulling op de vraag van Wim Kastelein. Is de fundering wel 
sterk genoeg voor extra gewicht van een betonnen vloer met 
plavuizen? 

 

Reactie CVK De nieuwe vloer blijft los van de huidige fundering waar de kerkmuren 
op rusten. 

  

 

Vraag gemeentelid 
Bert-Jan Verboom 

Is er ook overwogen om de kerk in zijn geheel te slopen en voor 
nieuwbouw te gaan? 

 

Reactie CVK Nee, dat hebben we niet overwogen. Mede ook het gegeven dat de 
kerk een gemeentelijk monument is.  

 

 

Vraag gemeentelid 
Mieke Meijer 

Hoe lang gaat een luchtwarmtepomp mee? Ik vind €165.000 
namelijk erg veel geld. We moeten voorkomen dat we over een 
paar jaar weer een dergelijk bedrag nodig hebben.  
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Reactie CVK De exact levensduur is niet exact bekend geschat wordt 15 jaar, maar 
het bedrag van €165.000 is inclusief nieuwe vloer, complete 
vloerverwarming systeem en ventilatiesysteem. De pomp zelf is maar 
een klein deel van de gehele installatie en daar zal een 
onderhoudscontract voor afgesloten worden. 

 

 

Vraag gemeentelid 
Leo Brak 

Wat houdt een Groene Kerk nu precies in?  

Reactie CVK Groene Kerk is een landelijk initiatief/platform voor duurzame 
initiatieven vanuit een kerkgemeenschap. Wij passen bijvoorbeeld 
geen nieuw hout toe voor de houten lambrisering, maar willen daar de 
houten vloerdelen voor gebruiken die vrij komen. Verder schenken we 
eerlijke koffie in de Voorhof en kopen we duuzame energie in. 
Fondsen vinden duurzaamheid ook erg belangrijk. 

 

 

Vraag gemeentelid 
Mw. Smit 

Is er ook nagedacht over PV-panelen op het dak?  

Reactie CVK Nee, dat is niet overwogen vanwege de afbreuk die dat doet aan de 
buitenzijde.  

 

 

Vraag gemeentelid 
Herman Lekkerkerker 

Hoe hoog wordt de nieuwe houten lambrisering?  

Reactie CVK Dat wordt ongeveer net zo hoog als de huidige lambrisering.  

Advies Herman 
Lekkerkerker 

Maak het vooral niet te hoog dat tast de oudheid van de kerk aan. 
 
 

 

 Vragen over financien  
Vraag gemeentelid 
Peter Spaanderman 

Moeten 5-jarige periodieke giften niet worden vastgelegd bij de 
notaris om in aanmerking te komen voor belastingaftrek?  

 

Reactie CVK Nee, dat is niet meer nodig.  

  
 

Vraag gemeentelid 
Wim Kastelein 

Is een periodieke gift wel echt nodig om voor belasting aftrek in 
aanmerking te komen? Bij schenking kom ik daarvoor ook in 
aanmerking.  

 

Reactie CVK Wanneer je in aanmerking komt voor belastingaftrek hangt af van je 
financiële situatie. Bij de 5-jarige periodieke schenking kom je altijd in 
aanmerking voor belastingaftrek. 

  

 

Vraag gemeentelid 
Wim Kastelein 

Ik begrijp dat er al toezeggingen zijn van 100k, maar heeft het 
CVK zelf nog geld in kas? 

 

Reactie CVK 2 jaar geleden is het eerste deel van de restauratie uitgevoerd. Dat is 
uit eigen middelen betaald en daarmee zijn we grotendeels door onze 
eigen middelen heen. 

  

 

Opmerking 
gemeentelid  
dhr. Van Brienen 

Het is ook mogelijk renteloze leneningen af te sluiten bij 
gemeenteleden. Ik weet uit ervaring in mijn vorige gemeente dat 
die nog al eens werden doorgehaald.  

 

Reactie CVK Dat is absoluut een optie, maar we gaan eerst proberen het geld bij 
elkaar te krijgen vanuit giften en fondsen.  

  

 

Vraag gemeentelid 
dhr. Verboom 

Kunnen er ook subsidies bij de provincie worden aangevraagd?   
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Reactie CVK Dat is ons niet bekend. Wel is door Gemeente Woerden nogmaals een 
subsidie van €10.000 toegezegd. 

  

 

Vraag gemeentelid 
Ron Dekker 

Is in de begroting al rekening gehouden met eigen 
werkzaamheden door gemeente leden?  

 

Reactie CVK Zelfwerkzaamheid moet nog in kaart worden gebracht. Met arbeid kan 
de 625k worden gedrukt die nu zijn begroot. 

  

 

Vraag gemeentelid 
Herman Lekkerkerker 

Is het mogelijk de opbrengst van de rommelmarkt aan te wenden 
voor de restauratie van de kerk?  

 

Reactie CVK Die vraag is inmiddels gesteld aan de rommelmarktcommissie. 

  
 

Vraag gemeentelid 
Herman Lekkerkerker 

Staan de fasen ook voor meerdere jaren?   

Reactie CVK Nee, niet per se. Als het geld snel bij elkaar komt wordt er niet 
gefaseerd. 

  

 

Vraag gemeentelid 
Herman Lekkerkerker 

Is het niet slimmer op dit moment geld te lenen? Ik vermoed dat 
dat voordeliger is dan de kostenstijging die fasering met zich 
meebrengt.  

 

Reactie CVK Bedankt voor de tip. 

  
 

Vraag gemeentelid 
dhr. Kwakernaak 

Er wordt gesproken over tijdelijke huisvesting voor €170.000. Ik 
ben geschrokken van dat bedrag. Moet dat werkelijk zoveel 
kosten?  

 

Reactie CVK Dat bedrag is niet juist en is ook niet in de folder genoemd. Het bedrag 
is voor de gehele fase incl. tijdelijke huisvesting. 

  

 

Vraag gemeentelid 
Ron Dekker 

Is het mogelijk geld te lenen bij de diaconie?   

Reactie CVK Daar hebben wij aan gedacht en daarover zijn we in gesprek gegaan 
met het RCBB. Geld lenen van de diaconie is kerkordelijk niet 
toegestaan.  

Reactie mw. De Bruijn Dat heeft ook niet mijn voorkeur. Giften aan de diaconie zijn bedoeld 
voor hulp aan mensen die dat nodig hebben, niet voor gebouwen. 
 

Vraag gemeentelid 
Marleen de Groot 

Worden de plaatselijke bedrijven benaderd voor de 
restauratiewerkzaamheden?  

 

Reactie CVK Twee jaar geleden is er een aanbesteding geweest. DHB uit Woerden 
heeft die gewonnen en de eerste fase van de restauratie uitgevoerd. 
Zij gaan ook de volgende fase(n) uitvoeren, maar zullen zo mogelijk 
wel lokale onderaannemers betrekken. Jan Beukers heeft bijvoorbeeld 
tijdens de eerste fase het schilderwerk uitgevoerd. 

  

 

Vraag gemeentelid 
Herman Lekkerkerker 

Wat rekent 2Select voor de werkzaamheden?   

Reactie 2Select 5%. 

  
 

Vraag gemeentelid 
Ron Dekker 

Wat is de verwachting dat er aan opbrengsten uit fondsen wordt 
opgehaald?  

 

Reactie 2Select Daarover kan en wil ik geen uitspraken doen. 

  
 

 


