
Wanneer Augustinus spreekt over de 
Kerk, Gods huis, bedoelt hij niet de 
stenen van het gebouw.  Bij de inwij-
ding van een kerk preekte Augustinus 
het volgende: “Wat we hier stoffelijk 
gerealiseerd zien met deze muren 
moet zich geestelijk in u voltrekken. 
Wat we hier voltooid zien in hout en 
steen moet door het opbouwend werk 
van Gods genade in u eigen lichaam 
tot stand worden gebracht.”   

We ervaren een enorme energie, be-
trokkenheid en inzet bij de aanloop 
naar deze restauratie en zijn u zeer 
dankbaar!  
Laten we ook zo het huis van God in 
ons eigen lichaam bouwen.   
Of weet u 
niet dat 
Jezus Chris-
tus in u is?  
2 Kor. 13:5 

Eindelijk is het dan zover..... 
De vergunning is op 9 februari inge-
diend en de commissie Ruimtelijke 
kwaliteit & Erfgoed heeft een positief 
advies geven. Nu is het wachten op 
de daadwerkelijke vergunningverlening.  
 
23 april starten we de grote restaura-
tie onder voorbehoud van vergunning-
verlening. De inkoop en werkvoorbe-
reiding zijn in volle gang. Over al  
deze zaken en meer leest u in deze 
nieuwsbrief......                      

Deze nieuwsbrief is meer van ont-
werptechnische aard. De volgende 
nieuwsbrief heeft meer aandacht voor 
de inzet van vrijwilligers en de ver-
huizing naar de Milandhof en natuur-
lijk nog veel meer.......... 
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“De commissie 
vindt het een 

gedegen en 
compleet plan” 

Financiële stand per  
7 maart 2019: 

 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed 

Financieel 

De barometer voor de kerk stijgt gestaag. Inmiddels is het mooie totaal-
bedrag van 675.000 euro toegezegd. Er blijf nu nog 115.000,- over die 
opgebracht moet worden.  
De inkoop is gestart en diverse werkzaamheden zijn ingekocht. Sommige 
bedrijven leveren een pro-deo prestatie en anderen weer met een mooie 
korting.  We zijn blij te zien dat er ook door bedrijven meegeleefd wordt 
door te kijken wat zij aan deze restauratie kunnen bijdragen.  
 
Wilt u ook met uw bedrijf bijdragen? 
Dat kan op meerdere manieren....neem contact op met Map Uittenbogaard 
en vraag naar de mogelijkheden. 
 
Heeft u geen bedrijf en u wil toch bijdragen? 
Leest u de in december aan u verstuurde brief nog eens na en kijk hoe 
u wil en kan bijdragen...... 

Op 27 februari jongstleden hebben wij de ingediende omgevingsvergun-
ning met de commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed besproken. De 
commissie kon het plan van de Hervormde kerk te Zegveld waarderen.  
Met nog enkele vragen die de commissie had gaf zij in haar eindoordeel 
toestemming om de restauratie op deze wijze uit te voeren en zal aan 
de vergunningverlener een positief advies geven.  
 
De commissie gaf ook complimenten hoe wij de plannen hebben samen-
gesteld en de inbreng van de commissie verwerkt hebben. De commissie 
vindt het een gedegen en compleet plan. Ze zagen dat vaak anders en 
hadden daarom in het begin geen vertrouwen in onze aanpak.  Nu zijn 
ze echter zeer content met het restauratieplan.  
We wachten nog op de vergunningverlening waarna we de restauratie 
daadwerkelijk kunnen starten. 

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

675.000,- 



Werkzaamheden 
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Afgelopen weken hebben we meerdere werkzaamheden ingekocht. Er is voor ruim 3 ton aan contracten 
gesloten. Alles uiteraard onder voorbehoud van vergunningverlening en archeologie. Hieronder een uitleg 
van de werkzaamheden die in voorbereiding zijn..... 

.....Grondwerk 

De nieuwe constructieve vloer van de kerk komt ongeveer 85cm onder de huidige vloer te liggen. Rond 
de toren zal ongeveer 150cm diep gegraven worden.  Er zal voorzichtig gegraven moeten worden, want 
onder de vloer kunnen we resten van de 1e kerk tegenkomen. Hiervoor is archeologische begeleiding 
nodig en wordt op dit moment uitgewerkt in een programma van eisen dat ter goedkeuring aan de 
gemeente Woerden wordt aangeboden. De planning is afhankelijk van wat er gevonden wordt. 

.....Verwarmings-  en ventilatie-installatie 

bruikbare energie om de 
kerk te verwarmen en wordt 
direct aangesloten op vloer-
verwarming van de kerk.   
 
Ventilatie installatie 
Via een verdringingsventila-
tiesysteem wordt de kerk 
geventileerd. Dit betekend 
dat verse buitenlucht zeer 
zachtjes de kerk ingedrukt 
wordt via roosters aan de 
onderzijde van de stalen 
ramen.  
Deze ventilatielucht kan ook 
in de winter als verwarming 
gebruikt worden. De installa-

tie komt boven de consisto-
rie te staan. Zowel de  
ventilatie als de  
verwarmings-installatie  
worden onzichtbaar  
weggewerkt in de kerkzaal.  

Ventilatieunit 
Deze twee installaties verbe-
teren het comfort sterk.  
We hebben één stookseizoen 
nodig om de installatie 
goed in te regelen. 

Verwarmingsinstallatie 
De nieuwe kerk wordt ver-
warmt met twee warmte-
pompen die naast de kerk 
komen te staan. Een warmte 
pomp wint warmte uit de 
buitenlucht en zet dit om in  

Warmtepomp  

“ ........één 

stookseizoen 

nodig om de 

installatie 

goed in te 

regelen......” 
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“....trillingsarm 
met een 

grondverdringen
d paalsysteem 

geheid.....” 

.....Heiwerk 

.....Archeologie 

De conclusie uit archeologisch vooronderzoek is 
dat resten te verwachten zijn van voorgangers 
van het huidige kerkgebouw in de vorm van  
gemetselde funderingen en begravingen uit de 
periode van 1312-1861. In hoeverre deze resten 
nog in gave, onverstoorde toestand aanwezig zijn, 
is sterk afhankelijk hoe de sloop van de oude 
kerk in 1861 is uitgevoerd. 

                   Oude baksteenvloer 
We vinden in ieder geval een gedeelte van 
de oude zerken uit de voorganger van 
deze kerk (zie contouren volgende pagina) 
en de oude bakstenen vloer uit 1862  
terug. Deze worden mogelijk ingepast in 
het nieuwe ontwerp van de vloerafwerking. 

Oude grafzerk 

Het meeste heiwerk vindt aan de binnenzijde van de kerk plaats.  
12 stalen buispalen voor de toren en 58 stalen buispalen in de kerk.   
Er wordt trillingsarm met een grondverdringend paalsysteem geheid met 
een mini-heimachine.  
Tijdens het grond– en heiwerk  
plaatsen we een meetsysteem. Dit 
meetsysteem registreert alle trillingen 
in drie richtingen (x-, y-, z-richting). 
De heiwerkzaamheden duren ongeveer 
twee weken.  
Na het heiwerk zullen de inkassingen 
in de muren geboord worden.  
Over het sloopwerk meer in de  
volgende nieuwsbrief........             Stalen buispalen 

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

“........oude 
zerken uit de 

voorganger van 
deze kerk en de 
oude bakstenen 

vloer uit 1862.....” 



` 
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“ ........nieuwe 

plattegrond 

met 

contouren 

van de ligging 

van kerk voor 

1862 .....” 
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“.....zodat later 
eenvoudig is uit 
te breiden naar 

camera-
weergave en 

beeldapparatuur
” 

.....Geluidsinstallatie 

.....Orgelrestauratie 

Het orgel in Zegveld is door Verschueren Orgelbouw vervaardigd. Daarbij is 
zowel de orgelkast als een aantal registers uit het eerdere Van Gelder- 
orgel hergebruikt. Het orgel krijgt een groot onderhoudsbeurt die de 
bruikbaarheid van het orgel voor de komende 30 jaar moet garanderen. 
 
Het pijpwerk wordt volledig uitgenomen. De windladen worden afgedekt 
waarna het orgel zorgvuldig wordt ingepakt. Het pijpwerk en andere  
onderdelen worden naar de orgelmakerij gebracht en daar gereinigd en 
hersteld. Na het afronden van de restauratie wordt het orgel weer  

uitgepakt en schoongemaakt. Daarna zal de 
intonatie plaatsvinden en wordt het orgel 
opnieuw gestemd. De volgende onderdelen 
krijgen onderhoud: 
Orgelkast, windvoorziening, windladen,  
klaviatuur, mechanieken en het pijpwerk. 
 

De geluidsinstallatie wordt in de kerk in zijn geheel vervangen. De meeste 
apparatuur is dermate oud dat het niet meer te vervangen is. We hebben 
een bedrijf gevonden die goed thuis is in geluidinstallaties van kerken.  
Zo heeft dit bedrijf de geluidinstallatie van de kerk in de Meije en van 
de Bonaventurakerk in Woerden gedaan.  
 
Onder de gehele vloer komt een nieuwe ringleiding te liggen voor  
slechthorenden. Er worden nieuwe JBL kolom-
luidsprekers aangebracht. De koster krijgt een 
nieuw bedienpaneel waarin ook een usb-stick 
geplaatst kan worden voor het afspelen van 
muziek. Er worden voorzieningen opgenomen 
zodat later eenvoudig is uit te breiden naar 
camera-weergave en beeldapparatuur. 

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

“....onderdelen 
worden naar de 

orgelmakerij 
gebracht.....” 
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“ .......de werk 

voorbereiding is 

in volle gang. 

Hiernaast een 

detail hoe de 

inkassing in de 

steunberen 

worden 

gemaakt. Deze 

wordt later 

weer netjes 

ingeboet met 

de originele 

metselstenen ....

.” 
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“.....de zoon 
van Bijenhof 

sr. gaat 54 
jaar later de 

aanpassingen 
aan de banken 
van zijn vader 

uitvoeren” 

Passieconcert “De Lofstem” 

.....Kerkbanken 

De aanpassing van de kerkbanken dachten we met vrijwilligers uit te  
voeren. Het blijkt echter niet eenvoudig te zijn en daarom hebben we  
gezocht naar een partij met ervaring hierin.  In het archief zagen dat 
Bijenhof uit Vorden de banken in 1965 geplaatst heeft. Leuk detail is dat 
de zoon van Bijenhof sr. Gaat 54 jaar later de 
aanpassingen aan de banken van zijn vader 
uitvoeren. 
 
De banken worden uit elkaar geschoven en 
krijgen een nieuw kopschot. Er wordt een 
nieuwe voetregel geplaatst omdat de oude 
stoofjes van de huidige elektrische verwarming 
verdwijnen. De banken worden herschikt zodat 
een middenpad ontstaat.                     Opdracht uit 1965 

Op 17 april is er in de kerk een Passieconcert waarin de Marcuspassie van 
Hans Boelee wordt uitgevoerd. De avond  
begint om 19.30uur, de toegang is gratis.  
Er wordt wel een collecte gehouden waarvan 
de opbrengst is bestemd voor de restauratie 
van het kerkgebouw. Ds. Overeem verleent 
eveneens medewerking aan deze avond. 

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  


