september 2012

Nieuwbouw Eben-Haëzerkerk
Preekhillaan 3

Opdrachtgever: Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp
Uitgave nieuwsbrief: Kerkvoogdij HHG Ouddorp
Postbus 173
3253 ZJ Ouddorp

Werkvloer
Voor u ligt de derde nieuwsbrief om u te informeren
over de voortgang van de kerkbouw. De laatste stand
van zaken die we u hebben gemeld, hadden
betrekking op het werk tot aan de bouwvakvakantie.
Het stemde tot dankbaarheid dat de fundering gereed
was en de gestorte beton ruimschoots de tijd kreeg
om uit te harden. Na de vakantie werden de
werkzaamheden weer hervat. De funderingsbalken
werden gereed gemaakt om volgens planning de
geïsoleerde vloerplaten op de funderingsbalken te
leggen. De vloerplaten zijn in fasen aangebracht
vanwege de verwarmingsleidingen die onder de vloer
in de kruipruimtes zijn aangebracht.

EBEN-HAËZERKERK

De voorbereidingen werden getroffen om de
gewapende werkvloer aan te brengen. Vele kubieke
meters beton moesten worden gestort.

Maar ook dit werk mocht naar tevredenheid worden
afgerond. Met de werkvloer zijn ook de stalen ankers
aangebracht, waarop de staalconstructie is bevestigd.

Na het ophangen van de leidingen aan de onderzijde
van de vloerplaten kon de vloer in zijn geheel worden
gesloten. We waren nu zichtbaar boven de grond en
dat stemde tot dankbaarheid.
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De staalconstructie
De eerste week van de maand september kon een
begin worden gemaakt met het plaatsen van de
staalconstructie. De eerste stalen kolommen zijn
geplaatst in de laagbouw. Dat is het gedeelte waar de
consistorie, een vergaderkamer, de toiletgroepen, het
mortuarium en de technische ruimte zich bevinden.
Na het gereedkomen hiervan zijn de gasbeton
dakplaten op de laagbouw aangebracht. Voor de
aannemer het moment om de kozijnen te stellen en

een aanvang te maken met het lijmen van de
tussenmuren en binnenspouwmuren.

van de staalconstructie zullen eveneens door Hanse
Staalbouw de dakplaten worden aangebracht. Op
deze dakplaten zijn de panlatten reeds aangebracht.
Verwacht wordt dat de kap voor het bereiken van het
hoogste punt is gesloten.
Hoogste punt
Op D.V. zaterdagmorgen 13 oktober om 11.00 uur
wordt het hoogste punt bereikt van het kerkgebouw.
De spits van 10 meter hoog zal dan op de reeds
aanwezige constructie worden geplaatst. We willen
dit feit niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigen
onze gemeenteleden uit om deze gebeurtenis bij te
wonen. Uit het oogpunt van veiligheid mag u het
bouwterrein niet betreden maar blijft u achter de
hekken.

Maar ook het grote werk gaat door. Steeds meer
ijzeren spanten worden aangevoerd en met behulp
van grote hijskranen opgericht. Al met al een
indrukwekkend gebeuren hetgeen door vele
belangstellende gemeenteleden van af de zijlijn wordt
gevolgd. Langzamerhand worden de contouren van
de kerkzaal zichtbaar. Ook de positie van de galerij is
nu zichtbaar en de kanaalplaatvloer, waarop het
toekomstige orgel zijn plaats zal krijgen, is reeds
aangebracht.

Nadat de spits is geplaatst wordt het bouwterrein
voor alle gemeenteleden en belangstellenden
opengesteld en kunt u de werkzaamheden van
dichtbij bekijken. Leden van de kerkvoogdij en de
bouwcommissie zijn aanwezig om vragen te
beantwoorden. We hopen op een goede ontmoeting.

En zo mogen we met elkaar verder bouwen in
afhankelijkheid van Hem die alles bestuurt en over
alles regeert. We bidden om Zijn onmisbare zegen
over al het werk wat in Zijn voorzienigheid mag
worden gedaan.
Planning
De bouw verloopt tot op heden volgens de door de
aannemer opgestelde planning. Dat stemt tot
dankbaarheid en tevredenheid. Na het gereedkomen
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Website kerkbouw
Sinds kort kunt u de kerkbouw ook volgen via internet
op www.ebenhaezerkerk.com. Hierop vindt u nog
meer informatie over de voortgang van de
werkzaamheden en ook veel foto’s van de kerkbouw.
Tenslotte
In de volgende nieuwsbrief hopen we u opnieuw te
informeren over de voortgang van de kerkbouw, het
resultaat van de inzet door vrijwilligers en zullen we
aandacht besteden aan het interieur van de kerkzaal.
Gedenkt u al het werk wat mag worden gedaan in uw
gebed.

