
Er wordt in de Bijbel gesproken over 

meerdere soorten handen van de Va-

der maar het belangrijkste is dat  

achter zijn Vaderhand altijd Zijn  

Vaderhart ligt.  

Dit is mooi uitgebeeld op het schilde-

rij van Rembrandt ‘de terugkeer van 

de verloren zoon’.  

Dat hart hebben we leren kennen in 

Christus gekomen als het Kind. Het is 

een hart van een Vader boordevol 

liefde en ontferming, een hart dat 

uitgaat naar Zijn kinderen.  

De komende restauratie, waar vele 

mensenhanden aan meewerken,  

leggen wij ook in zijn Vaderhand...... 

De Look & Feel avond van 8 novem-

ber jl. heeft veel stof doen opwaaien. 

Gemeenteleden zijn hier geïnformeerd 

over de financiën, kleuren en materia-

len. De nieuwe tegelvloer, gordijnen en 

kleuren hebben veel gesprekstof opge-

leverd. Een echte Look & Feel avond 

waarbij alles te zien en te voelen was. 

Vele meningen en adviezen zijn ons 

ter ore gekomen waarvoor onze dank!  

 

Niet alleen de gemeenteleden worden 

betrokken in de keuze van kleuren en 

materialen. Ook de Commissie Ruimte-

lijke kwaliteit & Erfgoed heeft hier 

een belangrijke stem in.  

 

28 november jl. presenteerde wij aan 

deze commissie de plannen. Hoe dit 

verlopen is leest u verderop in deze 

nieuwsbrief...... 
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` 

“Deze grote 

restauratie 

willen wij  

met jou 

uitvoeren!” 

Financiële stand per  

17 december 2018: 

Opgave vrijwilligers! 

Financieel 

Door het extra funderingsherstel is de totale begroting 790.000,-. Met de 

huidige stand blijf dus nog 159.400,- over die opgebracht moet worden.  

 

Inmiddels hebben wij ook de prijzen van verschillende onderdelen binnen 

zoals de installaties, heiwerken etc.  We zien daaraan dat de prijsstijging 

zich inderdaad doorzet.  Er zijn ook een aantal zaken die financieel te-

genvallen maar wel gebeuren moeten zoals de aanpassingen aan de kerk-

banken/voorschotten en de elektrische installatie. 

Door goede keuzes willen we het huidige budget handhaven. Mogelijk dat 

enkele onderdelen later uitgevoerd moeten worden.  

 

Leest u de onlangs aan u verstuurde brief nog eens na en kijk hoe u wil 

en kan bijdragen......wij zien uit naar uw reactie! 

Het College van Kerkrentmeesters heeft behoefte aan jou als vrijwilliger! 

Veel mensen hebben ons laten weten graag de handen uit de mouwen 

willen steken maar vinden het lastig om dit op het formulier aan te ge-

ven en vast te leggen. We zagen daarom helaas maar veertien vrijwilli-

gersformulieren terug....  Daarom nogmaals een oproep aan jou! 

 

Denk nog eens goed na waar jouw deskundigheid zit en met welke werk-

zaamheden je ons wil helpen. Geef of kruis dat op het formulier aan en 

doe hem bij één van ons 

door de bus.   

 

We nemen dan als het zo-

ver is contact met je op 

hoe en wanneer we je hulp 

het beste kunnen gebrui-

ken.   

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

630.600,- 



Look & Feel  
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Voor wie de Look & Feel avond niet heeft kunnen bezoeken hebben we hier een kleine impressie weer-

gegeven. Als je vragen op opmerkingen hebt spreek ons aan!  We gaan graag in gesprek....... 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed 

Het College van Kerkrentmeesters heeft het restauratieplan aan de Commissie Ruimtelijke kwaliteit &  

Erfgoed gepresenteerd. Helaas is de commissie niet enthousiast over het restauratieplan.  

 

De Commissie vindt de voorgestelde wandafwerking geen goed idee, de detaillering te gebrekkig en geen 

oplossing voor het vochtprobleem. De kleur van het voorportaal vindt zij te donker. Ook adviseert zij 

ons na te denken over toekomstige flexibiliteit door een vlakke vloer te maken waarvan de afwerking 

ter goedkeuring voorgelegd moet worden.                    Lees verder op de volgende pagina........... 
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“........commissie 

is niet  

enthousiast ......” 

El Shaddai 

Vervolg...... 

De Commissie vraagt ons een archeologisch onderzoek uit te voeren en 

een onafhankelijke waardestellingsrapportage te maken. Tot slot adviseert 

de Commissie ons om een (restauratie)architect in te schakelen.  

 

Het CvK respecteert het advies maar is niet blij met deze ontwikkelingen 

en op het punt van de wandafwerking volledig oneens. Het gemeentelijk 

traject kan daarmee een behoorlijke vertraging van de restauratie als ge-

volg hebben. We hebben daarom direct een archeologisch onderzoek uitge-

zet en zijn in gesprek met een architect. Het wordt spannend of wij eind 

april kunnen starten met de restauratie..... 

Op 15 december jl. heeft 

gospelkoor El Shaddai 

een mooi kerstconcert  

gegeven in onze kerk.   

In dit koor zingen ook 

meerdere Zegvelders mee. 

De opbrengst 2100,- van 

de entreebewijzen en de 

collecte is voor de  

restauratie bestemd.  

Hartelijk dank! 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de  

Hervormde gemeente Zegveld.  

Adres:   Hoofdweg 72 

E-mail:   restauratie@hervormdzegveld.nl 

Internet:  www.hervormdzegveld.nl 

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

Opbrengst El Shaddai: 

2100,- 


