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De Commissie Steunverlening van de
PKN (de zgn. Solidariteitskas) is erg te
spreken over de manier van fondsenwerving door de kerkelijke gemeente
van Zegveld, de betrokkenheid van
gemeenteleden en de rol die 2Select
hierin vervult.
Solidariteitskas: Subsidie voor gemeenten
Vooral de hoge eigen bijdrage van de die toekomst gericht zijn
gemeenteleden zijn reden voor de
commissie om ook hun steun te verle- Ons is gevraagd medewerking te vernen. Zij zien daarin een gemeente die lenen aan een interview voor het blad
toekomstgericht en -bestendig is.
Woord&Weg van de PKN. Het CvK
werkt graag mee aan deze publiciteit.
We zijn als CvK zeer dankbaar voor
Dat is ook wel nodig, want we hebben
dit compliment!
helaas ook tegenvallers.......

Financieel
Op 12 april ontvingen wij een toezegging van 25.000 euro van het Prins
Bernhard Cultuurfonds. De adviseurs
van het Cultuurfonds schrijven ons dat
zij overtuigd zijn van de betrokken
kwaliteit bij de herstelwerkzaamheden
en men heeft vertrouwen in de opzet
en de financiering van het project,

gezien de hoge eigen bijdrage van de
kerkleden.
Het Cultuurfonds beheert ruim 400
CultuurFondsen op Naam.
Deze toewijzing is mede mogelijk
gemaakt dankzij het Meens Luyten
Janssen Block Fonds.
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Financiele stand per
1 mei 2018:

550.000 euro

Vervolg......Financieel
Daarnaast ontvingen wij op 13 april een
toezegging van 5.000 euro van het VSB
Fonds Woerden voor de restauratie van het
orgel. Samen met alle ontvangen giften vanuit walking diner, pannenkoekenactie, rozenactie, zangavond, handlettering en de maandelijkse collecten
voor het restauratiefonds etc. komt de stand nu op ca. 550.000 euro
aan toegezegde gelden.
De 1e fase hebben we onder voorbehoud in opdracht gegeven aan bouwbedrijf De Heeren Bouwmeester te Woerden. Ondanks de aantrekkende
economie is deze fase uiteindelijk maar 8% duurder uitgevallen.

Funderingsinspectie
“Bacteriële
aantasting vindt
plaats onder de
grondwaterstand
en is een in tijd
voortschrijdend
proces.”

Fundatie
hervormde
kerk
Zegveld

Op 12 april ontvingen wij de uitslag van de funderingsinspectie.
Wij hebben u helaas geen goed nieuws te melden. Leest u mee met de
conclusie uit de rapportage van Wareco:
“Wij merken op dat er bij dit funderingsonderzoek grenenhouten palen

zijn aangetroffen die in hoge mate bacterieel zijn aangetast. De gemeten
paaldiameter varieert van 190 mm tot en met 225 mm. De restdiameter
(het onaangetaste deel van de paal) van de kop van de palen varieert
van 88 mm tot en met 149mm.
Uit fundamenteel onderzoek is gebleken dat bacteriële aantasting bij grenenhouten palen aanwezig is over de gehele lengte van de paal tot aan
de paalpunt. Bacteriële aantasting vindt plaats onder de grondwaterstand
en is een in de tijd voortschrijdend proces. Bacteriële aantasting
leidt tot het afnemen van de dragende diameter van de paal als
gevolg waarvan maximaal toelaatbare houtspanningen kunnen worden overschreden. Op de inspectielocatie is één bezweken paalkop
aangetroffen.””
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Funderingsherstel
De uitkomst van de funderingsinspectie levert
geen direct gevaar op maar heeft wel financiële
en planningstechnische gevolgen voor de totale
restauratie. Verder funderingsonderzoek is niet
nodig. Het is namelijk dezelfde problematiek als
bij de hervormde kerk te Wilnis. Uit gesprekken
met deskundige Aales van Leeuwen van Stichting
Behoud Kerkelijke Gebouwen Zuid-Holland lijkt een betonvloer inkassen in de bestaande kerkmuren een oplossing. De meerkosten van het funderingsherstel onderzoeken we nog. Het CvK had op een betere uitslag gehoopt maar is wel blij een funderingsonderzoek te hebben gedaan.

Voorbeeld
inkassen
betonvloer
in kerkmuur

“ De voegen
worden 3cm
diep uitgehakt

Voegwerk

om de oude
hydrofobeer-

De Heeren Bouwmeester
start onder voorbehoud
van tijdige vergunningsverlening voor de bouwvak
met het uithakken van
het bestaande voegwerk.
De voegen worden 3cm
diep uitgehakt om de

oude hydrofobeerlaag te
doorbreken.
Na de bouwvak wordt de
nieuwe snijvoeg weer aangebracht.
De gekozen snijvoeg is op Omdat funderingsherstel van bin20 april met Monumennenuit kan plaatsvinden hoeven we
tenzorg besproken.
het voegwerk niet uit te stellen.

Stalen ramen
De Heeren Bouwmeester
start onder voorbehoud
van tijdige vergunningsverlening voor de bouwvak
met het herstel van de
twee stalen ramen waar
het glas-in-lood in zit.

In de herstelde stalen ramen komt monumentaal
gelaagd glas terug met
een betere isolatiewaarde
dan het huidige enkelglas.
Het glas-in-lood wordt
tijdelijk opgeslagen.
Detail stalen raam met monuglas

laag te
doorbreken.”
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Glas-in-lood herstel

“Het verloden is
precisie werk en
zal dus enige tijd
in beslag nemen.”

“...16 mei a.s.
hoopt het CvK
het complete
restauratieplan te
presenteren .....”

In een nieuw te maken stalen raam aan de binnenzijde zal het herstelde
glas in lood teruggeplaatst worden (zie tekening). Hierdoor blijft het glasin-lood langer behouden voor de toekomst. Het glas in lood aan de oude
pastoriezijde wordt volledig opnieuw verlood. Het raam aan de dokterszijde wordt incidenteel hersteld. Het verloden is precisie werk en zal dus
enige tijd in beslag nemen. De glas in loodramen worden pas met de
binnenwerkzaamheden teruggeplaatst.
Detail
extra
stalen
raam
met glasin-lood

Monumentencommissie
Begin mei willen we voor de 1e fase de aanvraag omgevingsvergunning
indienen bij de gemeente Woerden. Op 16 mei a.s. hoopt het CvK het
complete restauratieplan te presenteren aan de Monumentencommissie van
de gemeente Woerden. We zoomen daarbij in op de 1e fase.
Na goedkeuring van hen op de gebruikte materialen wordt de vergunning
hopelijk snel verleend.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
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