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Donderdag 25 augustus jl. was een
Ook in de vakantietijd is er veel gebijzondere dag. Na veel werk verzet te beurd en daar lees en zie je meer
hebben kon de beton eindelijk gestort over in deze nieuwsbrief......
worden.
Een grote ploeg mensen stond onder
leiding van Ben Kastelein paraat om
97m3 beton tussen de wapening te
laten vloeien. Daarna werd er vakkundig getrild en op de juiste hoogte
afgereid. De fundering is nu gereed en
vanaf 22 augustus (28 dagen na
stort) officieel op volle sterkte!
Na de stort kregen we van een gemeentelid te horen dat het beton
door hen geschonken wordt. Het college van Kerkrentmeesters is erg blij
met deze spontane verrassende gift!
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PAGINA 2

Sloopwerk en stelwerk

“....onder leiding
van Hans van der
Knaap is het
sloopwerk
uitgevoerd.....”

Vrijwel direct na de stort is er gestart met het slopen van de wandtegels.
Dit bleek nog een behoorlijke klus. De specie zat erg vast op de tegels en
kwam los van de oude stucwerklaag. Met de commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed is afgesproken de nieuwe hokjes achter in de kerk te betegelen met de Maastunneltegel. Dit is helaas niet gelukt....
We willen nu de wandjes opmetselen
uit de oude klinkers van de vloer.
Dit geeft ook een leuk contrast met
de nieuwe stalen pui.
De timmerlieden zijn ondertussen
bezig met het stellen van de kozijnen in de consistorie, want de wanden worden al spoedig gemetseld.

“....De
timmerlieden
zijn elke dinsdag
en woensdagavond in de
kerk.....”
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PAGINA 3

Schilderwerk

Zie hierboven het prachtige resultaat van
het schilderwerk van het plafond, het houten
lijstwerk en de consoles. Dat mocht ook wel
een keer, want de laatste keer dat binnen is
geschilderd was na de brand in 1982.
Meerdere vrijwilligers hebben afgelopen weken hun tijd en energie gegeven om deze
klus op tijd te klaren.
Benieuwd naar de gekozen kleuren?
Console
= Rijks puurgroen
Houtwerk
= Rijks groen
Paneel
= Rijks zachtgroen

“ ........onder leiding van Jan Beukers is het schilderwerk van
plafond, houtenlijstwerk en de consoles uitgevoerd......”

Links de nieuwe en rechts de oude kleuren.......
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Metselwerk

“........een leerling
metselaar mocht
één van zijn
eerste wandjes
metselen.....”

Metselen is een vak dat weinig mensen meer kunnen. Bij deze restauratie
van de kerk is er ook ruimte om te leren. Huibert van der Knaap begeleidt hier een leerling-metselaar met één van zijn eerste muurtjes.
Mooi om zo het vak te leren van een ervaren metselaar. Ondanks dat het
‘vuilwerk’ is staan de muurtjes er netjes bij.
‘Vuilwerk’ betekent
niet dat het metselwerk slordig of
lelijk is maar dat
de stenen later
uit het zicht verdwijnen. Deze
wandjes worden
nog gestuukt en
gesausd.

Bikkels
De stenen en zerken uit de oude vloer hebben we allemaal bewaard. De
zerken worden de komende weken gereinigd en de bakstenen worden met
de hand één voor één afgebikt. Een zwaar klusje die je met elkaar en
niet te vaak moet doen. Kom jij deze bikkels ook helpen? Hoe meer
mensen helpen hoe leuker en gezelliger het is!

“....Kom jij deze
bikkels ook
helpen? .....”
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Als deze stenen schoongebikt
zijn zullen ze zoals eerder
beschreven gebruikt worden
voor de nieuwe hokjes in de
ontvangsthal. Op de pagina
hiernaast kun je het uiteindelijk ontwerp van de ontvangsthal nog eens goed bekijken.....
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PAGINA 5

De architect Guido Bakker heeft het legplan van de ontvangsthal zo ontworpen dat de
oude zerken liggen zoals oorspronkelijk voor de bouw van de bakstenenmuur ook het
geval was. Ze liggen zij aan zij, kop aan kop, dus zonder tussenruimte, koud tegen elkaar. De reststroken worden vol gelegd met de vrijgekomen bakstenen uit 1862 die nu
gebikt worden.
Hij heeft ervoor gekozen om de zerken niet te laten stoppen bij de nieuwe stalen pui
maar laat het zerkenraster onder de pui doorlopen in de kerkzaal.
In de kerkzaal worden verder volledig nieuwe natuursteen tegels gelegd.

“ .......ontwerp
legplan
ontvangsthal...

De zerk van Abraham van der Geer ligt achter de stalen pui en is zichtbaar in het plan
aanwezig. Op de achterste twee rijen plaatsen we nieuwe stoelen. Door de banken hier
weg te halen ontstaat er ruimte voor rolstoelplaatsen. Ook is de ruimte multifunctioneler
inzetbaar door de stoelen op te stapelen en de stalen pui open te zetten.
De muurtjes van het toilet en de installatieruimte aan de andere zijde worden
uit de oude baksteen stenen opgemetseld.
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Herstel orgelvloer
Onder het vroeger plafond boven de achterste banken is de oude orgelvloer tevoorschijn gekomen. Door de vroegere brand is hier veel van verloren gegaan.

“....timmerlieden
met een schat
aan ervaring
werken hard....”

De timmerlieden hebben
een schat aan ervaring
en werken hard om dit
weer in oude staat te
herstellen. Zij hebben
plezier in het aanhelen
van de balken en de
vloerdelen. De balken
zijn weer hersteld met
oude balken van dezelfde maat. De oude
vloerdelen zijn bij een
oude bouwmaterialenhandel op de kop getikt.

Wandenbouwer
“.....eerst een
proefraam om
de details goed af
te stemmen...”
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De wandenbouwer Leendert Janse is 19
augustus gestart met de opbouw van
de voorzetwanden. Hij heeft eerst een
proefraam gemaakt zodat we de details goed kunnen afstemmen een zonodig aanpassen. Enkele aanpassingen
hebben we doorgevoerd en daarna
kan het geheel afgemaakt worden.
Voordat de gipsplaten gemonteerd
worden brengen we alle elektraleidingen aan.
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Veiligheid
We willen graag aandacht vragen voor jouw veiligheid tijdens de werkzaamheden.
Hieronder zie je een korte risico analyse waar je kort voordat je gaat werken even bij
stil kunt staan. Twijfel je aan je veiligheid dan kun je bij Laurens van der Giessen terecht.
Hij is ’s avonds aanwezig om je hierbij te helpen. Maak er gebruik van!

“ ......Neem
jouw
veiligheid
serieus....“

PAGINA 8

Vrijwilligers en werkzaamheden
Na de stort van de betonvloer zijn de werkzaamheden binnen hervat. We
zijn erg blij met de inzet van de vele vrijwilligers!! Toch zien wij wel vaak
dezelfde mensen. We kregen ook van jullie terug hoe wij de inzet kunnen
verbeteren. Daarom hebben wij een aantal aanpassing in de manier van
werven van vrijwilligers gedaan.

“....of kom
gewoon langs
er is genoeg
te doen...”

Martijn Kastelein is aanspreekpunt, maar hij zal zijn taken verdelen met
de familie de Groot. Martijn bespreekt met hen de werkzaamheden en zij
gaan subgroepjes werven.
Wordt je gebeld dan doen we een serieus beroep op jou!!
Verder is het ook voor velen niet altijd duidelijk gebleken wat er te doen
is. We sommen hieronder een aantal werkzaamheden op die de komende
maanden te doen zijn. Je mag ook actief zelf Martijn of familie de Groot
benaderen. Graag zelfs! Of kom gewoon langs er is genoeg te doen.

Werkzaamheden komende maanden
Stenen bikken
Þ Opperen
Þ Gaten boren
Þ Elektraleiding
aanbrengen
Þ Schuren
Þ

Schoonmaken
Þ Schilderen
Þ Gaten dichtmaken
Þ Gipsplaten
schroeven
Þ

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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Opruimwerk
Þ Gereedschap
aangeven
Þ Bekisting
Þ Timmerwerk
Þ Bakken
Þ

Vegen
Þ Sjouwhulp
Þ Metselwerk
Þ Stelwerk
Þ Aftimmerwerk
Þ Etc...........
Þ

