
SDG oftewel Soli Deo gloria. Kunste-
naars ondertekenden zo hun kunst-
werken vaak, om ermee aan te geven 
dat ze het werk als een werk van 
God beschouwden.  
De spreuk werd vooral gebruikt door 
reformatorische componisten als Jo-
hann Sebastian Bach en Georg Frie-
drich Händel. Zo ondertekende Bach 
een groot deel van zijn cantates met 
SDG, de afkorting voor Soli Deo gloria, 

waarmee de diepgelovige Bach de 
compositie aan God opdroeg.  
In navolging aan hen dragen ook wij 
het werk aan deze kerk op en be-
schouwen het als het werk van God. 
Tevens is het ook een gebed voor het 
verdere verloop 
van de restaura-
tie. 
 

SDG in een hand-
schrift van Händel 

De vergunning is verleend en met het 
uitkomen van deze nieuwsbrief zijn we 
volop bezig de kerk aan het ontrui-
men. Het kerkgebouw is op tweede 
paasdag buiten gebruik gesteld en we 
gaan vanaf 28 april de diensten 
voortzetten in de Milandhof.  
 
Belangrijk onderdeel en zeer bepalend 
voor de planning is het archeologisch 
onderzoek. Komen we de eerdere fun-
dering tegen, vinden we gave skeletten 
en misschien nog meer? Dat zijn vra-

gen waar we komende weken ant-
woord op krijgen. Daarna kunnen we 
verder met het funderingsherstel. Dat 
wordt een hele operatie. Over deze 
zaken en meer leest u in deze 
nieuwsbrief........ 

I N  D I T  
NU MME R:  

En nu aan 
het werk 

1 

Soli Deo 
gloria 

1 

Archeologie 2 

Werkzaam-
heden 

3 

Trillings-
meting 

4 

Buitenge-
bruikstelling 
kerk  
gebouw 

4 

  

C O L L E G E  V A N  

K E R K R E N T M E E S T E R S  

H E R V O R M D  Z E G V E L D  

En nu aan het werk...... 

Soli Deo gloria  

Nieuwsbrief restauratie 
Hervormde kerk Zegveld 

A P R I L  2 0 1 9  J A A R G A N G  2 ,  N R .  2  

A G E ND A :  

1e dienst in 
de Milandhof 

28 
april 

Start  
archeologie 

6 
mei 

Familie-
markt  

11 
mei 

  

  
  
  
  

Voorbeeld funderingsherstel kerk in Wilnis 
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“....van belang 
zijn vooral de 

vroegere 
funderingen en 

gave skeletten” 

Archeologie 

Voordat we met het funderingsherstel mogen beginnen zullen we eerst on-
der begeleiding van Ex-Situ BV (KNA-archeoloog) een aantal proefsleuven 
graven.  
Via een vijftal sleuven moet duidelijk worden of er archeologische waarden 
in de bodem aanwezig zijn. Belangrijk is of we de oude fundering van de 
vroegere kerk of nog intact zijnde skeletten tegenkomen. 
Komen we dit tegen dan zal het werk tijdelijk worden stilgelegd en gaan 
we met de Omgevingsdienst regio Utrecht in gesprek over de te nemen 
vervolgstappen.  
 
Komen we niets tegen dan kunnen we het grondwerk afmaken en het 
funderingsherstel starten. De archeologie start naar verwachting op 6 mei.  
De sleuven en het grondwerk worden door P. Kastelein BV uitgevoerd.  

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



Werkzaamheden 
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Afgelopen weken hebben we meerdere werkzaamheden ingekocht. Er is nu voor ruim 3,5 ton aan con-
tracten gesloten. Hieronder een uitleg van de werkzaamheden die in voorbereiding zijn..... 

.....Wapening 

De nieuwe constructieve vloer van de kerk wordt 40 centimeter dik. 
In deze vloer komt veel wapening. 
In totaal zal er rond de 15.000kg wapening in de betonvloer     
verwerkt worden. Een flinke en zware klus die door Muis IJzervlecht-
bedrijf uitgevoerd zal worden.  

.....Inkassingen 

Loon- en verhuurbedrijf 
Verboom zal na het 
grondwerk de inkassin-
gen in de kerk maken. 
Dit is een arbeidsinten-
sief werk omdat er 
heel veel gaten in de 
fundering van de kerk 
geboord moeten wor-
den.  
In totaal zullen er on-
geveer 75 inkassingen gemaakt worden. Op de voorpagina zie je een voorbeeld van de 
inkassingen in de kerk van Wilnis. Hierboven het principe hoe in de inkassingen stempels 
gezet worden. Deze stalen stempels die de muren opvangen worden nadat de wapening is 
aangebracht ingestort in het beton.  
Het beton wordt geleverd door Van den Dool en verpompt door RVR betonpomp Verhuur 

“ ........totaal 

ongeveer 75 

inkassingen ...

...” 
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“.....gekozen 
voor een tril-

lingsarm 
grondverdrin-
gend paalsys-

teem......” 

Buitengebruikstelling kerkgebouw 

Trillingsmeting 

We hebben gekozen voor een trillingsarm grondverdringend paalsysteem 
om zoveel mogelijk trillingen te voorkomen. We gaan zorgvuldig met onze 
omgeving om.  
Een onafhankelijk bureau neemt de gebouwen op zoals u op het kaartje 

hiernaast kunt zien.  
Aan de toren wordt een trillings-
meter bevestigd die alle trillingen 
registreert in drie richtingen (x-, 
y– en z-richting). Deze meet de 
trillingen van het grond– en hei-
werk. De metingen worden uitge-
voerd door  
Excite Expertise. 

Verwijzend naar de steen die 
door de tempelbouwers werd 
afgekeurd, maar die als hoek-
steen gebruikt werd heeft Ds. 
Jacco Overeem op maandag 
2e paasdag het kerkgebouw 
officieel buitengebruik gesteld 
en de sleutel overhandig aan 
de voorzitter van het CvK. 

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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“.....we wer-
den aange-

moedigd om 
ook als leven-

de steen ge-
bruikt te wor-

den ......” 


