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Nog geen dag nadat de sleutel was
overgedragen aan het College van
Kerkrentmeesters is jong tot oud begonnen aan het volledig verwijderen
van het interieur.

de 1e kerk uit de 14e eeuw is opgegraven. En vers van de pers: de 1e
paal is geheid. Kortom er is veel gebeurd de afgelopen weken en daar
lees je over in deze nieuwsbrief......

Een week later stonden we met veel
geïnteresseerde gemeenteleden de oude historische vloer uit 1862 te bewonderen. Deze is dezelfde week verwijderd en opgeslagen.
Daarna deden we het archeologisch
onderzoek, waarbij de fundering van

Jong geleerd is oud gedaan!

Je huis op de rots
Een opgegraven fundering kan zomaar weer
inspiratie geven voor het alledaagse. De fundering uit de 14e eeuw die we opgroeven is gebouwd op een kleirug zónder heipalen.
Dit doet denken aan het verhaal van het huis
op de rots of op het zand uit de Bijbel.
Ga eens na of jij het huis van jouw leven op
de rots bouwt. Op de rots dan doet Zijn
woord kracht in je leven. Zo niet, bid: ‘Heere
laat Uw Woord kracht doen in mijn leven’.
Fundering 1e kerk 14e eeuw
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Financiële stand per
14 mei 2019:

703.000,-

Financieel
De vorige week zaterdag gehouden Familiemarkt was een groot succes.
Vele mensen hebben zich ingezet om deze
markt tot een mooie dag te maken. De vele
activiteiten, acties, sponsoring en veiling met
o.a. een oude statenbijbel heeft het hoge
bedrag opgebracht van 15.450,- Iedereen die
hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank! Het
totale bedrag aan toezeggingen is daarmee
gestegen tot ongeveer 703.000,- Dit betekent
dat er nog 87.000,- nodig is om de restauratie te realiseren.
Verderop in de nieuwsbrief leest u hoe het archeologisch onderzoek is verlopen. Wij verwachten hierdoor een financiële tegenvaller. We hopen en
vertrouwen dat we ook financieel op u kunnen blijven rekenen.

Diensten Milandhof
“....de
vrijwilligers zijn
al aardig
bedreven in het
klaarzetten van
de zaal.....”

Inmiddels hebben we een drietal diensten in de Milandhof gehouden. De
vrijwilligers zijn al aardig bedreven in het klaarzetten van de zaal.
Na wat aanloopproblemen met het geluid en de kerkradio hopen we komende zondag alle zaken op orde te hebben.
Toch kunnen er dingen zijn die beter
of anders kunnen.
Wij vragen uw begrip hiervoor en als
er echt iets is
schroom niet het
ons te melden.
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Werkzaamheden
Afgelopen weken hebben jong en oud keihard gewerkt om het interieur van de kerk te demonteren.
We zijn op het moment van schrijven nog maar drie weken aan het werk maar er is zoveel gebeurd.
Hieronder een weergave van de afgelopen weken of kijk op https://photos.app.goo.gl/xYj3poPLhtc7R1YA8

“ ........dank
aan alle
vrijwilligers
die
meehelpen
deze klus te
klaren......”
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Archeologie
KNA-archeoloog Robert
Hoegen van Ex-Situ heeft
met hulp van deskundige
vrijwilligers uit Zegveld diverse opgravingen gedaan.
Het meest bijzondere is
wel de opgegraven fundatie
uit de 14e eeuw. We weten
nu precies waar de 1e
kerk heeft gestaan. Zie pagina hiernaast. Verder zijn
er begravingen gevonden.
We zijn met de gemeente
Woerden in overleg hoe
wij met de vondsten om
moeten gaan.

“........bijzonder is
de opgegraven
fundatie uit de
14e eeuw.....”

Aales van Leeuwen
“....Aales
verzorgd de
uitvoering
van het
funderingsherstel
.....”

Iemand die niet graag in de
schijnwerpers staat is onze
vrijwillig uitvoerder Aales van
Leeuwen uit Wilnis. Als College
van Kerkrentmeesters maken
wij al geruime tijd dankbaar
gebruik van zijn kennis, kunde
en ervaring. We zijn daar erg
blij mee. Aales verzorgd de
uitvoering van het funderingsherstel. Ook hielp hij met het
archeologisch onderzoek.
Een interessante en niet alledaagse klus.
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“

.......door het

archeologisch
onderzoek
hebben we de
exacte positie
van de 1e
kerk uit de 14
eeuw kunnen
vaststellen.....
”
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Historische kerkvloer

“....grote
opkomst voor
bezichtiging
historische
vloer....”

Tijdens de sloopwerkzaamheden is de oude baksteen– en zerkenvloer uit
1862 tevoorschijn gekomen. Het College van Kerkrentmeesters heeft iedereen op maandagavond 29 april de gelegenheid gegeven deze historische
vloer, nu het nog kon, te bekijken.
Dat dit interessant was bleek wel uit de enorme opkomst die avond waar
vele oude herinneringen werden opgehaald.

Sloopwerk
“.....Het
sloopwerk is
vakkundig
uitgevoerd door
gebroeders Van
der Knaap...”

De gebroeders Van der Knaap hebben het sloopwerk ter hand genomen
De oude hal is verwijderd en geeft een ruim zicht in de kerk. Voor het
heiwerk werden de consistoriewanden gesloopt en zijn stukken fundering
verwijderd. ‘s Avonds waren er steeds ruim voldoende vrijwilligers om de
gesloopte onderdelen
weer te verwijderen.
Na het storten van
de vloer worden de
maastunneltegels
verwijderd.
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“ ......tijdens
het
sloopwerk
kwamen
bijzondere
zaken naar
voren, zoals
de oude
zerkenvloer
uit 1862,
geschilderd
behang in
de
consistorie
en het oude
plafond
onder het
orgel.....”
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Abraham van der Geer
In de historische vloer is de
zerk van Abraham van der
Geer aangetroffen. Abraham
werd op 36 jarige leeftijd
schout van Zegveld en Zegvelderbroek. Hij was ook opperkerkmeester en administrateur
van de kerkelijke gelden.
We bekijken of deze zerk een
plek in de kerk kan krijgen.
Architect Guido Bakker uit Veenendaal zal een vloerenplan
ontwerpen en ter goedkeuring
aan de gemeente voorleggen.

“.....we bekijken of deze
zerk een plek
in de kerk kan
krijgen...”

1e paal
Op 13 mei is de 1e
paal symbolisch geheid door Aales van
Leeuwen en Bernard
van Dam. Een bijzondere mijlpaal
van de restauratie!

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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