
Deze uitdrukking ‘Ora et Labora’ in 
het Latijn vindt zijn oorsprong in de 
regel van Benedictus. 
 
Een christen is geroepen zowel te bid-
den als te werken.   
Aan de ene kant ben je geroepen je 
krachten te gebruiken en in te zetten 
zoveel als je kunt, terwijl je aan de 
andere kant belijdt en weet dat je in 
alles afhankelijk bent van God.  

Daarom geldt ‘Als de HERE het huis 
niet bouwt........’  
Daar bidden we ook om en........... 
tegelijk steken we onze handen uit de 
mouwen. 
 
 
 
 

Bid en werkt u mee?  

Dinsdag 25 september is in de ker-
kenraad het startsein gegeven voor de 
totale restauratie van ons monumen-
tale kerkgebouw in Zegveld.  
Dit is voor ons als College van 
Kerkrentmeesters een memorabel mo-
ment.  
 
Het plan dat klein startte is uiteinde-
lijk uitgegroeid tot een door u breed 
gedragen grote restauratie van de 
Hervormde kerk in Zegveld. Nu het 
startsein is gegeven komt alles in een 

stroomversnelling en zijn we al druk 
met de uitvoeringsvoorbereiding. 
 
Ook u kunt meewerken, denken,   
bidden en schenken! Hierover leest u 
meer in deze 3e nieuwsbrief....... 
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“23 april start 
restauratie | 
demontage 
interieur en 
sloopwerk” 

Financiële stand per  
25 september2018: 

Planning 

Financieel 

Wat hebben we er naar uitgezien. Elke keer 
weer even omkijken naar het bord bij de 
kerk. En nu....nog geen jaar na de start is 
de barometer bijna vol!  
Aan toezeggingen, acties, collecten en etc. uit 
onze gemeente is een totaalbedrag van ca. 
€ 496.000 toegezegd.  
We zijn u daar ontzettend dankbaar voor al 
uw gaven, vertrouwen, meewerken en bidden. 
De fondsen en subsidies hebben op dit moment een bijdrage aan toezeg-
gingen opgebracht van ca. € 119.000,-  Daarmee komt de stand totaal 
op ca. € 615.000,- aan toegezegde gelden en subsidies. 
 
Door het extra funderingsherstel is de totale begroting € 790.000,-  
Blijft dus nog € 175.000,- over die opgebracht moet worden.  

Het College van Kerkrentmeesters heeft een gedetailleerde planning ge-
maakt die als leidraad dient voor de totale restauratie. De planning is 
afhankelijk van veel factoren zoals arbeid in eigen beheer, hoeveelheid 
vrijwilligers en de bedrijven. De grove lijn ziet er in 2019 alsvolgt uit: 
April  : start buitenwerkzaamheden 
22 April  : laatste dienst in de huidige kerk 
23 April  : start restauratie|demontage interieur en sloopwerk 
28 April : eerste dienst in de Milandhof 
Mei  : start funderingsherstel 
Juni   : storten nieuwe betonvloer 
Jul - Sept. :  installatietechnische werkzaamheden 
Aug - Okt. :  bouwkundige werkzaamheden/schilderwerken 
Okt - Nov.  :  Herinrichting interieur en inregelen installaties 
November :  remontage, intonatie en stemming orgel 
24 November : eerste dienst gerestaureerde kerk 

N I E U W S B R I E F  R E S T A U R A T I E  

€ 615.000,- 



Herhuisvesting  
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Op 7 september jl. heeft Ingenieursbu-
reau Van Dijke B.V. te Alphen aan de 
Rijn de hoofdopzet van de constructie 
gepresenteerd.  

Op basis van deze uitgangspunten is een 
nieuwe raming gemaakt en zal de ver-
gunning aangevraagd worden.  
Onze vrijwillig adviseur Aales van Leeu-
wen is bereid het funderingsherstel te 
begeleiden.                                

Funderingsherstel 

“ .......er is 

constructief 

overleg.......” 

De laatste dienst in onze eigen kerk is naar verwachting op maandag 22april (2e 
paasdag). We kunnen niet in onze kerk blijven tijdens de restauratie van deze om-
vang.  
De beheerder heeft met goedkeuring van het bestuur aangegeven dat we de Miland-
hof mogen gebruiken.  Tweederde van de sporthal is voor ons beschikbaar. De toe-
gang is bereikbaar vanaf de Boschsloot.  De Meyezaal met entree mogen we gebrui-
ken voor de kinderoppas en voor de opstapgroep is de tapperij beschikbaar.  
 
We zijn De Milandhof zeer dankbaar in het praktisch meedenken van de locatie 
qua inrichting en gebruik.  Daarbij stellen zij hun materialen en middelen beschik-
baar.  We zien daarom uit naar een fijne en goede samenwerking deze periode.  

“ We kunnen 

niet in onze 

kerk blijven 

tijdens de 

restauratie....” 
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“We verwach-
ten de vergun-

ning in oktober/
november in te 

dienen.” 

Look & Feel 

Omgevingsvergunning 

Voor de overige fasen dienen wij ook nog een vergun-
ning aan te vragen voor het binnenwerk. Dit betreft het funderingsherstel 
en de overige binnenwerken. Omdat het een gemeentelijk monument be-
treft adviseert de commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed het gemeente-
lijk bestuur ook over de ingreep binnen.  We verwachten de vergunning  
in oktober/november in te dienen. 

Op 8 november 2018 organiseert het College van Kerkrentmeesters een Look 
& Feel avond.  Voordat we de materialen voor de restauratie willen inkopen 
zijn we benieuwd wat u van de diverse materialen en kleuren vindt.  
Deze avond presenteren wij in verschillende hoekjes diverse materialen en 
keuzes die we nog moeten maken.  
U kunt deze avond kijken en voelen (Look & Feel) hoe de nieuwe materialen 
in de kerk eruit gaan zien.  Denk aan de tegels, gordijnen, lambrisering, gla-
zen wand, kleuren etc.  We zijn erg benieuwd naar uw reactie en mening! 
 
Deze avond starten we ook met de geldwerving voor het funderingsherstel. 
 
Verder zullen wij de gedetailleerde planning groot ophangen waarop u kunt 
zien en aangeven voor welke werkzaamheden je kan en wil inzetten. Denk 
bijvoorbeeld aan sloopwerk, timmerwerk, installatiewerk, hand– en spandien-
sten etc.  In de volgende nieuwsbrief informeren we u verder hierover........... 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de  
Hervormde gemeente Zegveld.  
Adres:   Hoofdweg 72 
E-mail:   restauratie@hervormdzegveld.nl 
Internet:  www.hervormdzegveld.nl 
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Look & Feel avond: 

8 november  


