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Afgelopen weken is geoefend in de
Milandhof, de rollen en taken besproken met de vrijwilligers en veel voorbereid. De omgevingsvergunning verwachten we ieder moment, maar is
helaas op het moment van schrijven
nog niet verleend, maar we gaan wel
alvast starten!
Over ruim twee weken stellen we onze
huidige kerk buitengebruik en gaan
we over naar de Milandhof.
Daarom.....de spanning stijgt, want nu

gaat het echt bijna gebeuren. Veel
werk door vrijwilligers, de verhuizing
naar de Milandhof, en natuurlijk
23 april de start van de restauratie....

Entree kerk in de Milandhof

Buitengebruikstelling
Nu het kerkgebouw op het punt staat
gerestaureerd te worden is het
moment aangebroken om het officieel
buitengebruik te stellen. Het dienstenboek van onze kerk kent hiervoor een
sobere liturgie.

De kerkenraad en de gemeente verlaten de kerk. De voorzitter van de
kerkenraad draait vervolgens de kerkdeur op slot en overhandigd de
sleutel aan de voorzitter van het
College van Kerkrentmeesters.

Op maandag 22 april (2e paasdag)
zal na het ontvangen van de zegen
de doopschaal, avondmaalstel en de
kansel-Bijbel naar buiten gedragen
worden.

Daarmee is het kerkgebouw officieel
buitengebruik genomen. De eredienst
zetten we zondag 28 april voort in
de Milandhof. We hopen u daar weer
te ontmoeten!
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Vrijwilligers

“....de restauratie
voeren we in
eigen beheer
uit.....”

We zijn zo blij te zien dat veel vrijwilligers zich aanbieden om te helpen.
Dit geeft ons enorm veel energie om met elkaar deze klus te klaren en
leggen graag uit hoe we jou inzet goed willen stroomlijnen.
We gaan per periode in gesprek met een groep vrijwilligers. Zo was er
afgelopen donderdagavond 4 april de eerste vrijwilligersavond. Hier zijn de
eerste twee weken van de restauratie besproken. Rond 6 mei start de archeologie en kan er vertraging optreden. Daarna kunnen we een nauwkeurigere planning afgeven.
Medio juni houden we een tweede vrijwilligersavond voor de periode na
het funderingsherstel. Je ontvangt daarvoor vanzelf een uitnodiging.
Het funderingsherstel doen we in eigen beheer en wordt geleid door vrijwillig uitvoerder Aales van Leeuwen uit Wilnis. Vrijwilligers hiervoor zullen
we zelf benaderen.
Wil je meehelpen? Je kunt je nog steeds opgeven bij één van ons via
kerkrentmeesters@hervormdzegveld.nl

Kerken in de Milandhof

“.....de kinderen
brengen en
ophalen in de
Meijezaal”

Je bent vast benieuwd hoe zondag 28 april de eerste dienst in de Milandhof in zijn werk gaat. ‘s Morgens voor de dienst zal de ‘sportzaal’ tot
kerkzaal opgebouwd en ’s avonds na de dienst weer afgebouwd worden
door vrijwilligers. De indeling in de Milandhof is als volgt:
De entree is aan de westzijde tussen de ‘Meijezaal’ en de sporthal in.
Via de dubbele deuren is de hal van de ‘Tapperij’ bereikbaar waar kapstokken staan om je jassen op te hangen. Richting de ‘sportzaal’ kun je
via de brede trap de kerkzaal betreden en je plekje innemen.
Als je kinderen bij de oppas wil brengen kan dat via de ingang van de
‘Meijezaal’. Je kunt ze daar ook weer ophalen. Tijdens de dienst is de
Opstapgroep ‘s morgens in de ‘Tapperij’. Na de dienst kunt u ook de Opstapkinderen buitenom ophalen in de ‘Meijezaal’.
Zie ook de tekening hiernaast voor een overzicht van de ruimten.
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“ ......we
zijn blij dat
we gebruik
mogen
maken van
de
Milandhof.

Samen
houden we
de zalen
netjes......”
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Huwelijken en begraven
“.....de begraafplaats
blijft bereikbaar......
........voor
diensten
andere locatie
zoeken”

Huwelijken
Het is natuurlijk de wens om als gemeentelid in je eigen kerk te trouwen.
Helaas dienen aanstaande bruidsparen elders een locatie te zoeken waar
de trouwdienst gehouden kan worden. Na de restauratie is onze kerk
beter geschikt voor huwelijksdiensten. We laten het je weer weten als de
kerk beschikbaar komt voor huwelijken.
Begraven
De begraafplaats blijft voor bezoekers en begrafenissen bereikbaar. Toegang
is via de rechterzijde. Familieleden dienen voor een afscheidsdienst een
andere locatie te zoeken. Vanaf de begraafplaats wordt tijdens de restauratie tijdelijk geen geluid uitgezonden naar kerkomroep.nl of kerkradio.

Het vaste bouwteam
“....de gehele
restauratie
voeren we in
eigen beheer
uit.....”

De uitvoering wordt geleid door een vast bouwteam met deskundige personen. Iedere vrijdag komt het bouwteam bij elkaar om de week daarop door
te nemen. Het bouwteam is je eerste aanspreekpunt voor de uitvoering.
Aales van Leeuwen
Laurens van der Giessen
Henk van Dam
Map Uittenbogaard
Bernard van Dam

Uitvoerder
Uitvoerder vrijwilligers
Toezicht / archeologie
Financieel / uitvoeringsbegeleider
Projectleider / planvoorbereider
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