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Laatste nieuwsbrief

AGENDA:

Zondag 26 januari jl. kwamen
we weer voor het eerst samen
in ons gerestaureerde kerkgebouw. De dag daarvoor was er
een ‘open kerk’.
Ruim 600 bezoekers kwamen
een kijkje nemen naar het
eindresultaat. Wat een fijne
en mooie reacties hebben wij
mogen ontvangen.
De restauratie is nu klaar, de
laatste punten zijn afgerond
en de rust is weergekeerd.
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Nu komt er ook een einde aan de communicatie aan jouw als gemeentelid en trouwe
lezer. Kijk en geniet nog even mee met deze
laatste nieuwsbrief over het resultaat.......

De kerk is open

Het resultaat 4/7
Buitenonder- 8
houd
Een prachtige
open kerk
waar je je
welkom voelt
en bent!

PAGINA 2
Financiële stand per
1 maart 2020:

`

827.750,Het werk van de
vrijwilligers hebben
wij geschat op ca.
300.000euro!
Via het
verjaardagsfonds
hebben wij 9.000
euro ontvangen
bestemd voor de
nieuwe gordijnen.
De werkelijke
kosten schatten wij
op ca. 830.000 euro
incl. het
buitenvoegwerk.
Wij hebben het
vertrouwen dat de
toegezegde gelden
komende jaren
blijven
binnenkomen.
We zijn daarom erg
blij u te kunnen
melden dat de
geldwerving voor
de restauratie is
voltooid.
Allen hartelijk dank
hiervoor!
Vooral dank aan
God wat Hij door
uw en onze handen
heeft willen doen!
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31 januari jl. zijn alle vrijwilligers met een lekker etentje bij Spies & Spijs bedankt voor hun hulp.
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“....De aanblik op de
stalen deuren en het
orgel is erg fraai
geworden. De stenen
muurtjes die bestaan
uit de gebikte
bakstenenvloer uit
1862 geven het een
authentiek en
historisch
karakter....”
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`

“....Het liturgisch
gedeelte is
verhoogd. Via
twee treden is dit
toegankelijk.
In dit overzicht is
de totale
metamorfose
goed te zien.
Het is heerlijk om
met een knipoog
naar het verleden
weer in deze
duurzaam
gerestaureerde
kerk de eredienst
te kunnen
beleven..
Thuis kunt u nu
ook live meekijken
via kerkomroep.nl
.....”
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Buitenonderhoud
Nu de restauratie is afgerond staan er nog twee werkzaamheden te wachten.
Voegwerk
Als eerste willen we komend jaar het voegwerk aan de buitenzijde aanpakken.
Destijds hebben wij besloten het voegwerk uit te stellen omdat de fundering
vernieuwd werd. Door zettingen in de fundering zou de mogelijkheid bestaand
dat het voeg– en metselwerk nog scheuren gaan vertonen. Erg jammer natuurlijk als je net nieuw voegwerk hebt.

De gemeente
Woerden hebben
wij een verzoek
gedaan om extra
geld.
In dit verzoek vroegen wij om een extra bijdrage in de
restauratiekosten en
een bedrag voor de
herinrichting van het
buitenterrein waarin
de contouren van
de eerste kerk
zichtbaar worden.
Van de gemeente
Woerden hebben
wij nog geen officiële reactie ontvangen
op ons verzoek.
Wel een toezegging
dat ze mee willen
denken.

De fundering is nu gereed en aan de binnenkant zijn de tegels van de muren af. Daardoor heeft het vocht al ruim een halfjaar goed uit de muren
kunnen gaan. Het voegwerk blijf dan langer van goede kwaliteit.
We houden u via de kerkbode op de hoogte wanneer we met het voegwerk
starten
Herinrichting terrein
Een tweede klus is de herinrichting van het terrein. Hiervoor hebben wij een
extra bijdrage gevraagd aan het college van B&W van Woerden. De bedoeling
is om een aantal bomen te plaatsten meer zoals het vroeger was en de contouren van de 1e kerk zichtbaar te maken voor een groter publiek. Op het
moment dat hier vervolgstappen in zijn laten we het u weten.
Voorlopig is het nog even rustig en daar genieten we nog even van!

Colofon
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Hervormde gemeente Zegveld.
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