
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen maandag is het 
laatste steentje uit 1862 in 
de kerkvloer gelegd.  
 
Er wordt hard gewerkt om 
de kerk op 26 januari weer  
in gebruik te nemen. Nu er 
veel zichtbaar wordt begint 
het ook voor iedereen te 
leven. In de nieuwe ont-
vangsthal zijn de oude zer-
ken en de bakstenenvloer 
uit 1862 in ere hersteld. 

Ook de kerkzaal en consistorie zijn van nieuwe 
Belgisch hardstenen tegels voorzien. Benieuwd 
waar deze hardsteenvloer vandaan komt?  
In deze nieuwsbrief lees je daar o.a. meer over.... 
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AG ENDA :  

Timmer-
werk/ schil-
derwerk 

Nov.
Dec 

Elektra, ver-
warming en 
ventilatie 

Nov. 
Dec. 

Lambrise-
ring  

Nov. 
Dec. 

Orgel terug Dec. 

Kerkbanken Dec. 

Inrichting en 
Opening 

Jan. 

  
  

Een boog in de 
wolken als teken 
van trouw,  
staat boven mijn 
leven, zegt: Ik ben 
bij jou!  
In tijden van 
vreugde, maar ook 
van verdriet, ben 
ik bij U veilig, U 
die mij ziet. 

College 
B&W 
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....de 50x50cm 
tegels zijn gelegd in 

de kerkzaal en 
gehele consistorie... 

 
De tegels zijn  

2cm dik.....  

Financieel 

Met veel dankbaarheid kunnen we u ook in deze nieuwsbrief melden dat we 
van een betrokken familie uit onze gemeente een gift van ruim 13000,- euro 

mochten ontvangen!  
 
Deze gift heeft een bestemming gekregen voor het funderingsherstel in de 
kerk.  
Een boog in de wolken is ook hierin zichtbaar.... 

Omdat we ook behoorlijk wat meerwerk hebben, gebruiken we deze gift om 
de begroting niet verder op te laten lopen.  
Wil je ook iets schenken en/of een bestemming geven aan een financiële gift  
neem dan contact op met de één van de kerkrentmeesters. 

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

Werkzaamheden 

Belgisch hardsteen  
We zijn erg blij met de gekozen Belgisch hardsteen tegels. Deze duurzame   
tegels komen uit de groeve van Henegouwen/Carrières du Hainaut. Kijk ook op: 
https://www.carrieresduhainaut.com/nl/over-ons/belgische-blauwe-steen 

Ja....ik kom ook op 30 november 
naar het Benefitdiner! 

Meld je aan op 
www.hervormdzegveld.nl 
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Oude zerken 
De oude zerken zijn bij het verwijderen allen opgemeten en voorzien van een kenmerk. Daardoor kon-
den we nu in de ontvangsthal de meest geschikte zerken selecteren om terug te leggen. De zerken zijn 
eerst grondig gereinigd en 
daarna in de ontvangshal 
neergelegd. De meeste zerken 
met een grafnummer zijn 
teruggekomen.  
 
Piet Brak heeft in de archie-
ven van veel zerken nog 
kunnen achterhalen wie in de 
17e/18e eeuw een graf ge-
kocht heeft. 
 
De zerk van Abraham van 
der Geer is ook teruggelegd. 

 De zerk van 
Abraham van der 

Geer  

Van veel zerknummers is de 
herkomst bekend. Schout 
Abraham v.d. Geer kocht in 
1804 een eigen graf, nr. 46.   
In 1818 werd hij begraven.  
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....Het idee dat 
vanaf 1862 onze 
voorouders over 

deze vloer liepen en 
ruim 150 jaar later 

wij ook is 
bijzonder....  

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

Oude bakstenen vloer 
De oude bakstenen vloer heeft veel werk opgeleverd. Na het uitnemen zijn de 
stenen opgeslagen in kratten. Na uren, dagen en maanden bikken zijn ze in 
verschillende kwaliteiten als broodjes  gesorteerd. De mooiste bakstenen zijn 
verzaagd tot de bakstenen vloer die nu is aangebracht. De wandjes van het 
toilet en de geluidskast zijn uit hele stenen opgebouwd.  
De baksteenvloer krijgt een grijze voeg. De muurtjes een lichte kalk voeg. 
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Installaties 
Er is een begin gemaakt met het aanbrengen van de verwarming  en ventilatie installatie. Er staan in-
middels twee NIBE F2120 stille warmtepompen opgesteld achter de kerk. De warmtepomp werkt heel 
efficiënt met een rendement van meer dan 5,0. Dit betekent dat de warmtepomp op jaarbasis meer dan 
vijf keer zoveel warmte levert als een elektrische verwarming met hetzelfde energieverbruik.  
Op de zolder van de consistorie staat een Rosenberg Liberty 1510 EH die de kerk van verse ventilatie-
lucht voorziet. In de maximale stand kan dit apparaat ruim 4000m3/uur verse lucht toevoeren. 

...de 
preekstoel is 
netjes in het 
tegelwerk 
verwerkt ...  

Timmerwerk 
De trap bij de preekstoel is weer gesteld. 
Onder de preekstoel zie je op de foto 
hiernaast twee tegelluiken netjes verwerkt. 
Hieronder bevinden zich de verdelers van 
de vloerverwarmingsinstallatie.  
Op de foto links onder worden nieuwe 
hardsteen dorpels op maat gezaagd en 
onder de buitendeuren aangebracht. 
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....In de kerk en 
de keet hangt de 

volledige 
afbouwplanning op 

dagniveau.......  

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

Een fragment uit de afbouwplanning.... 

Vorige week vrijdag is deze in de wekelijks bouwvergadering vastgesteld.  
We werken toe naar een heropening van de kerk op 26 januari 2020.  
Hiervoor moet nog wel veel werk verzet worden. Als we net, als in de afgelopen 
periode, op jullie kunnen blijven rekenen is deze planning haalbaar.  
Laten we daarom nog even de schouders eronder zetten! 
 
De planning is ambitieus en zal het de komende 3 à 4 weken erg druk zijn.  
Laten we proberen met z n allen de rust te bewaren ook als we elkaar in de 
weg lopen. Volg de aanwijzingen van het bouwteam op of vraag gerust een keer 
vaker of iets zo de bedoeling is. We staan je graag te woord.  

Planning  
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Het college van kerkrentmeesters heeft rekeninghoudend met alle gehoorde meningen, kijkavonden, wet-
telijke eisen, de architect, de commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed en zoveel meer andere deskundi-
gen de keuzes gemaakt voor de restauratie van ons kerkgebouw.  
 
We schreven al dat, nu er veel zichtbaar wordt voor iedereen, de restauratie begint te leven.  
De gemaakte keuzes ga je dus nu pas zien en dat is best lastig en roept soms vragen en reacties op.  
Als college van kerkrentmeesters begrijpen wij heel goed dat het voor jou nú pas zichtbaar wordt. 
 
Voor ons is het belangrijk dat juist het open en transparante restauratietraject en de open manier van 
communiceren via gemeenteavonden, kijkavonden en de nieuwsbrieven jou vertrouwen geeft in de ge-
maakte keuzes voor de restauratie van ons kerkgebouw.  
 
Heb je toch nog vragen? Vraag ons gerust! 
Wij zijn altijd bereid om onze gemaakte keuzen toe te lichten, te verduidelijken en te verantwoorden. 

 ....de 
ruimte is nu 
en in de 
toekomst 
beter 
inzetbaar....  

Ontwerpkeuzen  

Achterste banken 
Wij krijgen reacties over de achterste twee banken die zijn vervallen. In plaats hiervan wor-
den stoelen geplaatst. In onze nieuwsbrief van augustus 2019 hebben we hier een toelichting 
op gegeven hoe de architect dit bedoelt heeft.  
We brengen dit nogmaals onder de aandacht en geven het in onderstaande tekening weer.  
 
De ruimte ach-
ter de banken 
kan nu name-
lijk benut  
worden door 
onze mede  en 
toekomstige 
gemeenteleden 
die slecht ter 
been zijn, aan 
een rolstoel en/ 
of scootmobiel 
gebonden zijn.   
 

Plaats voor mindervalide gemeenteleden 
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College van B&W 

Het college van kerkrentmeesters heeft vorige week aan het College van  
Burgermeester en Wethouders een verzoek om een extra bijdrage voor de  
restauratie ingediend. 
 
Wij zijn van mening dat de bijdrage vanuit de overheid redelijker verdeeld 
kan worden bij een gemeentelijk monument. We hebben namelijk op het  
gebied van archeologie flinke tegenvallers moeten verwerken.  
 
Ook vragen we een bij-
drage in de herinrich-
ting van het terrein 
rondom de kerk. We 
willen graag de historie 
van de 1e kerk zicht-
baar maken in en in 
het terrein.  
Dit is niet in de huidige 
begroting opgenomen. 
 
Ons kerkgebouw uit 1862 is in 1991 aangewezen als gemeentelijk monument, 
omdat het een beeldbepalend element is van de oude dorpskern.  
Met deze aanwijzing heeft de gemeente Woerden wat ons betreft ook een 
verantwoordelijkheid.  

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 totale 
bijdrage van 

de gemeente 
Woerden zou 
daarmee een 
redelijke 9% 

bedragen.  
 

Daarvan is 1% 
via de leges 

weer terugge-
vloeid naar de 

gemeente 
Woerden,  

 
3% is uitgege-
ven aan wet-

telijke kosten 
voor archeo-

logie.  
 

De overige 5% 
is een kale 

bijdrage aan 
de restauratie 

van de Her-
vormde kerk 

in Zegveld. 


