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Kom kijken!

AGENDA:
Stucadoorwerk

Nieuwsbrief restauratie
Hervormde kerk Zegveld

Dec.

Om jou betrokken te houden en te
laten zien hoe de restauratie verloopt
hebben we weer een nieuwsbrief gemaakt, maar.....het zou nog leuker zijn
om de voortgang zelf in de kerk te
komen bekijken.
Dat kan binnenkort......
We nodigen jou uit op de kijkavond
die gepland staat op maandagavond
30 september van 19.00 tot 20.00uur.
Kom kijken, je bent van harte welkom! De oude bakstenen in ere hersteld
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Eindelijk witte wanden
Vorige week is
de mijlpaal bereikt dat de
wanden vernieuwd zijn.
De gipsplaten
zijn aangebracht
en afgelopen
week zijn de
stukadoors
gestart!
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PAGINA 2

Financiële stand per
17 september 2019:

760.000,-

“....helaas zijn we
verschillende
tegenvallers tijdens
de uitvoering tegen
gekomen....”

Financieel
`

De restauratie is volop aan de gang, er wordt hard gewerkt en de meeste zaken zijn ingekocht. Helaas komen we ook verschillende tegenvallers tijdens de
uitvoering tegen. Zo vraagt het herstel van de orgelvloer meer tijd, de detaillering rond de ramen meer aandacht en het lakken van de kerkbanken is toch
nodig gebleken.
Ook de archeologie is fors tegen gevallen. Daardoor hebben we meer kosten
gemaakt voor de aanpassing van de constructieve vloer van ruim 20.000,- euro.
Bij de uitwerking van de verlichting hebben we een keuze gemaakt voor betere
lampen in de kerk. Tezamen met andere tegenvallers zoals het schilderen van
de kerkbanken hebben we vooralsnog een totaal aan meerkosten van ca.
30.000,- euro. Dat maakt dat de begroting bijgesteld is naar 820.000,- euro.
Met veel dankbaarheid kunnen we u melden dat we van een betrokken familie
uit onze gemeente een gift van 30.000,- mogen ontvangen! Daar worden wij
stil van.... De huidige stand van toegezegde inkomsten is daarmee 760.000 euro.
Dit betekent dat er nog ca. 60.000 euro opgebracht moet worden.
Wilt u ook iets schenken of nalaten aan deze restauratie neem dan contact op
met de één van de kerkrentmeesters.

Veel vrijwilligers zijn ‘s avonds aan het werk en volgen de aanwijzingen goed op......
NIEUWSBRIEF RESTAURATIE
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“....de proeframen zijn goed gelukt.....’

Hergebruik materialen
Belangrijk vinden wij het hergebruik van
bestaande materialen., we zijn immers een
’groene kerk’. Zo gebruiken wij het bestaande vloerhout voor de lambrisering, de oude
bakstenen voor de nieuw te metselen toilet
en geluidsruimte in de ontvangsthal.
Hiernaast ziet u een impressie van de her
te gebruiken grafzerken en oude bakstenen
uit 1862 die in de nieuwe ontvangsthal gelegd worden. Verder gebruiken we veel bestaande materialen en of restpartijen die
een tweede leven krijgen.
De zerken worden deze weken gereinigd
onder hoge waterdruk zodat de specie eraf
gaat.
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“...een mooi
systeem voor
de psalmborden....”

Psalmbordliften
De banken van de kerk komen in de nieuwe situatie kort tegen de lambrisering aan te staan. Hierdoor kunnen de kosters niet meer met een trap de
liturgie op de psalmborden wijzigen. We zochten naar een oplossing.
Arie Brak heeft een mooi systeem voor de psalmborden bedacht en gemaakt
waarbij de kosters de psalmborden omlaag en omhoog kunnen bewegen.
In de wand is nu een sparing opengelaten waar dit systeem word gemonteerd. Door middel van een katrol en gewicht is het systeem makkelijk en
veilig te bedienen.

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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