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Heiwerkzaamheden
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief om u te informeren
over de voortgang van de kerkbouw. Er is inmiddels al
heel wat werk verzet op de bouwlocatie aan de
Preekhillaan 3. Op 7 juni jl. is de hei-installatie op de
bouwlocatie gearriveerd en kon een aanvang worden
gemaakt met het boren van de heipalen. Door de
bouwcombinatie was gekozen voor het boren vanaf
het maaiveld. De consequentie hiervan was dat de
bouwput later moest worden uitgegraven.

EBEN-HAËZERKERK

De week daarop werd met het uitgraven van de
bouwput een aanvang gemaakt. Het was een heel
karwei om met de kraan tussen de uiteinden van de
heipalen door te manoeuvreren.

Met de inzet van graafmachines en tractoren met
wagens om de grond af te voeren werd de klus
uiteindelijk geklaard. Bij de uitvoering van het
graafwerk werd veel hinder ondervonden van de
overvloedige regenval.
Al bij het boren van de derde paal ontstonden er de
nodige problemen. Men stuitte op de oude fundering
van de RTM-remise, wat zich in het verdere proces
nogmaals heeft herhaald. Het uitgraven van de oude
fundering heeft veel meerwerk opgeleverd. De kosten
hiervan konden beperkt blijven vanwege de grote
inzet van de vrijwilligers. Op woensdag 13 juni waren
de palen geboord en konden deze verder uitharden.
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Vrijwilligersavond
Op 27 juni 2012 was er in Eben-Haëzer een avond
belegd voor de vrijwilligers die zich in het verleden
hebben aangemeld om vrijwillig werkzaamheden te
verrichten ten behoeve van de kerkbouw. Maar ook
degene die zich nog niet hadden aangemeld waren
van harte welkom. Zij kregen de gelegenheid om zich
alsnog hiervoor aan te melden. Doel van deze avond

was om de vrijwilligers te informeren over de
veiligheid op de bouwplaats en over de middelen die
daartoe worden verstrekt of waarin men zelf zal
moeten voorzien. Ook is het belang van een goede
registratie en legitimatie als eis van de
arbeidsinspectie nader toegelicht. Verder is verzocht
om een formulier in te vullen op welke momenten
vrijwilligers beschikbaar zijn. Dit is nodig om gericht
vrijwilligers op te kunnen roepen op het moment
wanneer ze efficiënt kunnen worden ingezet. Na deze
avond hebben zich alsnog een veertiental vrijwilligers
aangemeld.

Planning
Tot op dit ogenblik verloopt de bouw volgens schema.
En daarvoor mogen we dankbaar zijn als we terugzien
op de wateroverlast en de oude funderingsresten die
moesten worden opgeruimd. De fundering van de
kerk is nu gereed. Na de bouwvakvakantie zullen
opnieuw een aantal zaken worden opgestart. We
denken dan aan de aanvoer en het aanbrengen van
de geïsoleerde vloerplaten, het opstorten van de
fundering en het aanbrengen van de leidingen voor
de technische installaties. De week daaropvolgend
zullen de overige vloerplaten worden gelegd. Na het
plaatsen van de randbekisting en de ankerbouten
voor de staalconstructie kan de gewapende drukvloer
over de geïsoleerde vloerplaten worden gestort. En
dan gaan we de hoogte in met het oprichten van de
staalconstructie en het kerkdak. We bevinden ons dan
alweer ruimschoots in de maand september. We
hopen op een voorspoedig voortgang van de
kerkbouw.

De avond werd door ruim zestig personen bezocht en
dat was een goede opkomst. We mogen terugzien op
een geslaagde avond waar iets van de saamhorigheid
mocht worden ervaren.
Zomermarkt
Op D.V. zaterdag 4 augustus is er van 9.00 tot 16.00
uur een grote zomermarkt met circa 50 kramen op
het prachtige terrein van Vishandel Gebr. Sperling aan
de Hazersweg 77. Op deze markt is er veel te
verkrijgen zoals: gebakken en gerookte visproducten,
frites, snacks, ijs, kaas, oliebollen, groente en fruit,
goede gebruikte spullen, diverse soorten foto- en
wenskaarten,
sieraden,
creashop,
boeken,
kinderkleding, stoffenkraam, veiling enz. enz. Ook zijn
er voor de kinderen leuke attracties met o.a.
spijkerbroekhangen, ballonnen prikken en een
springkussen. U kunt de auto parkeren op het
industrieterrein aan de Stoofweg, van waaruit de
zomermarkt goed bereikbaar is. De opbrengst is
bestemd voor de bouw van de nieuwe kerk waarvan
inmiddels de fundering gereed is. U bent allen van
harte welkom en we verwachten evenals vorig jaar
weer veel bezoekers.
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Bezwaarschrift
Op 14 mei jl. is door het college van burgemeester en
wethouders besloten een omgevingsvergunning te
verlenen voor het oprichten van een kerkgebouw aan
de Preekhillaan 3. Daartegen is bij de gemeente een
bezwaarschrift ingediend met de inmiddels bekende
bezwaren. Binnen een termijn van zes weken was
daartoe een mogelijkheid. Eén van de omwonenden
heeft daar gebruik van gemaakt. Vooralsnog heeft dat
geen consequenties voor de bouw van de kerk en zal
met de bouw worden doorgegaan. Het bezwaarschrift
zal worden behandeld in een hoorzitting waarin we
als partij onze mening kenbaar mogen maken. We
zullen van die gelegenheid gebruik maken. U wordt
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De
volgende nieuwsbrief komt D.V. in september uit.

