
Op de foto hiernaast zie je een zware sta-
len balk. In vaktermen een HE550B met 
een staalkwaliteit van S355. Eén balk weegt 
ca. 900kg. Hiervan zijn er vier stuks in de 
toren aangebracht en zijn ingestort in het 
beton. De balken zijn geleverd en gelast 
door Dirk van Dam Machineservice. Zij dra-
gen straks de gehele toren. Voordat de bal-
ken aangebracht konden worden zijn twee 
gaten rond 400mm boven elkaar geboord. 
Een sterk staaltje werk....en dat is het! 

 
 

 

Het is noodzakelijk om een planning 
te hebben, maar dat de praktijk an-
ders gaat geldt zeker bij deze restau-
ratie. De archeologie viel niet te plan-
nen, maar nu volgen we de planning 
weer! Echter, niets is minder waar..... 
 
Zaterdag 15 juni was gepland de sta-
len balken in de toren leggen. Totdat 
de vrijdagmiddag ervoor rond vijf uur 
een apart gemurmel in de groep ont-
stond en.......ineens waren ze er uit. 
Het moest vrijdagavond al gebeuren! 

De mensen werden opgetrommeld en 
’s avonds lag het geheel er binnen 
één uur in. Tja, een planning is leuk, 
maar.....zo gaat dat in Zegveld.  
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Een grote groep enthousiaste vrijwilligers...... 
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` 

“...toch nog een 
oproep.....geef ons 
aan wat je kunt en 

mail naar 
mkastelein@hetnet.

nl” 

Wil jij ook zo graag meehelpen?  

Wil jij ook zo graag meehelpen met de restauratie? Ook dat teamgevoel krijgen 
en met elkaar de schouders eronder zetten? Wil je ook je talenten gebruiken 
om voor de kerstdagen een totaal nieuw interieur van de kerk op te leveren? 
Dat kan! In deze nieuwsbrief aandacht voor de inzet van vrijwilligers en hoe we 
dat organiseren.  
 
Eerder dit jaar hebben veel vrijwilligers zich opgegeven en daar maken wij 
dankbaar gebruik van.  We horen echter ook van mensen die zich niet opgege-
ven hebben, maar wel willen helpen. Daarom toch nog een oproep.......geef ons 
aan waar je bij wil helpen en mail naar mkastelein@hetnet.nl of bel 06-
55393632. We nodigen dan per soort werk mensen uit die zich hebben opgege-
ven voor een bepaalde klus. Denk aan timmerwerk, schilderwerk, metselwerk, 
sloopwerk, betonwerk, elektrawerk, loodgieterwerk, opruimen en allerlei werk-
zaamheden. We houden dan per soort werk een informele avond om de werk-
zaamheden voor de komende periode te bespreken en te plannen.  
 
Ook kun je gebeld worden door Martijn Kastelein. Wekelijks bespreken we de 
planning met Martijn en hij regelt vrijwilligers die op dat moment of in die 
week nodig zijn. Dus als Martijn je belt kunnen wij je goed gebruiken! 

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

Timmerwerk 
13 juni jl. hebben wij bijvoorbeeld al een 
avond gesproken met de timmerlieden. De 
planning doorgenomen en de werkzaamhe-
den verdeeld. De timmerlieden zullen vanaf 
2 juli a.s. elke dinsdag– en woensdagavond 
aanwezig zijn vanaf 18.30 t/m 21.00uur.   
Wat doen zij zoal? Bekistingwerk, herstel 
houten zoldervloer, kozijnen stellen, preek-
stoel plaatsen, nieuwe luifels, nieuwe lambrisering, achterhout aanbrengen en diver-
se aftimmeringen. Een hele lijst zoals je ziet. Er is werk genoeg! 
Kun jij ook goed timmeren en wil je meehelpen? Kom dan op de dinsdag en 
woensdagavond in de kerk en geef je op bij Martijn Kastelein  
mkastelein@hetnet.nl of 06-55393632 
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Schilderwerk 
Vorige week hebben we met schilder Jan Beukers gesproken 
over de werkzaamheden en de kleurstelling. Jan Beukers 
neemt het schilderwerk in de kerk op zich en Arjan Wursten 
het schilderwerk van de nieuwe lambrisering. In de voorbe-
reidende werkzaamheden kunnen zij ook goede hulp gebrui-
ken.  Een indruk krijgen van de hoeveelheid schilderwerken? 
Schoonmaken, ontvetten, plamuren, schuren, schuren en nog 
eens schuren, plafond sauswerk, stalen ramen, trekbalken, houten bovenlijst, stalen consoles, orgel, balken/
vloerdelen ontvangsthal, deuren en kozijnen, wanden sauswerk, lambrisering, buitendeuren binnen- en bui-
tenzijde, luifels etc.  Met vrijwilligers willen we ook het schilderwerk van de kerkbanken oppakken. Een 
grote klus.  
 
Afgelopen maandagavond hebben we met een aantal vrijwilligers gesproken. De schilders zullen vanaf 23 
juli a.s. elke dinsdag– en woensdagavond aanwezig zijn vanaf 18.30 t/m 21.30uur.  Kun jij ook goed 
schilderen en wil je meehelpen? Kom dan naar de Milandweg 64 of de kerk en geef je op bij Map Uit-
tenbogaard cvkzegveld@gmail.com of 06-53213771.   

Elektrawerk 
Vorige week vrijdag hebben wij de elektrotechnische in-
stallaties ingekocht bij Vandermeer Installaties uit Kame-
rik. Deze werkzaamheden hebben we onderschat in de 
begroting. We wilden het bestaande elektra handhaven. 
Tijdens de sloopwerkzaamheden is echter gebleken dat 
de installaties niet veilig en verouderd zijn.  We hebben 
besloten het gehele elektrawerk te vernieuwen.  
 

Heb je iets met elektra of leidingen leggen? Dan rekenen 
we op jou! Met vrijwilligers willen we al het ‘plastic’ ofwel 
de elektra buizen gaan leggen. Over een paar weken spre-
ken we graag met mensen die iets hebben met elektra. We 
zullen je per mail uitnodigen of als je dat nog niet gedaan 
hebt geef je op bij Martijn Kastelein.  We bespreken dan 
alle werkzaamheden die nodig zijn en kijken hoe we dit 
met de aanwezigen kunnen plannen.  

 “....Tijdens 
de 
sloopwerk- 
zaamheden 
is gebleken 
dat de 
installaties 
niet veilig 
en 
verouderd 
zijn........” 
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Boor– en graafwerk 

De inkassingen worden op vakkundige wijze gemaakt door Randy Hagenbeek. 
Een deel van de inkassingen, zoals bij de toren en de inkassingen tussen de 
steunberen zijn al gereed. Nu het heiwerk gereed is kunnen de inkassingen 
afgemaakt worden. Een zware maar leuke klus. Vooral de grote gaten voor de 
stalen balken zijn indrukwekkend om te zien. 
 
Op de foto zien we Teus de Bruijn, een man op de achtergrond. Teus is een 
stille kracht die gestadig doorgaat. Veel grond– en graafwerk is door hem 
tijdens de archeologie en voorbereidend werk voor het heiwerk verricht.  

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  

“...de grote 
gaten voor de 
stalen balken 

zijn indruk-
wekkend om 

te zien....” 

“...Op de foto 
van de grote 
ronde gaten 

zien we op de 
achtergrond 

Teus de 
Bruijn op zijn 
machine zit-

ten..” 


