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Hoogste punt
In deze vierde nieuwsbrief blikken we in het kort
terug op de regenachtige zaterdagmorgen van 13
oktober jl. Rond de klok van 11.00 uur mochten we
met vele gemeenteleden getuige zijn van het
bereiken van het hoogste punt. Met een extra grote
kraan werd de spits van 10 meter hoog op de nok van
het dak geplaatst. Hiermee werd de totale hoogte
bereikt van bijna 31 meter. Ondanks de gestadige
regenval mogen we met dankbaarheid terugzien op
dit bijzondere hoogtepunt.

EBEN-HAËZERKERK

Het is de wens van de colleges dat de spits een wijzer
mag zijn naar boven waar Christus is. Hij is de Weg, de
Waarheid en het Leven en die het gezegd heeft: “Die
tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen.”
Metselwerk
Na het bereiken van het hoogste punt, staan we weer
met beide benen op de grond. De realiteit is dat we
nog niet op de helft van de bouwwerkzaamheden zijn
aangekomen.

Na een wat rustige periode in de herfstvakantie wordt
er weer hard gewerkt om niet uit de planning te
lopen. Dit heeft er in geresulteerd dat er extra
metselaars zijn ingeschakeld om zo mogelijk nog voor
de winter volledig onder dak te komen. Als dit lukt,
dan kan de afbouw ongehinderd zijn voortgang
vinden en zijn we niet meer direct afhankelijk van de
weersomstandigheden. Maar zover is het nog niet.
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Installaties
In de ruwbouw is inmiddels een aanvang gemaakt
met de aanleg van de technische installaties. In de
laagbouw zijn de sleuven voor de leidingen gefreesd
en zijn de leidingen en inbouwdozen geplaatst. De
elektrische installatie wordt geheel in eigen beheer
uitgevoerd. Ook aan de verwarmingsinstallatie wordt
momenteel hard gewerkt. Binnenkort worden de
vloeren gestreken en dan zullen alle leidingen met
een zandcement laag worden bedekt. De vloer is dan
feitelijk zover gereed dat de vloertegels kunnen
worden aangebracht. In de kerkzaal zal dit nog wel
even duren. Eerst wordt er een stelling in de kerkzaal
gebouwd om de kap aan de binnenkant af te
timmeren met een dubbel gipsplafond en zal het
geheel worden afgewerkt alvorens de stelling weer
wordt afgebroken.

Kerkinterieur
In de nieuwsbrief willen we u niet alleen laten zien
wat er aan de buitenkant gebeurd maar af en toe ook
een blik naar binnen werpen. Deze keer zal het gaan
over de verlichting in de kerkzaal. Het zal u niet
onbekend zijn dat in vele kerken de kroonluchters als
een bijdrage aan de totale verlichting niet ontbreken.
Ze zorgen voor sfeer in de kerkzaal en leveren een
bijdrage voor de aankleding van het interieur. Het
was niet eenvoudig om betaalbare kroonluchters te
vinden. Echter, bij één van de vele bezoeken van de
bouwcommissie aan kerkgebouwen, viel het oog op
de kroonluchters in Gereformeerde Gemeente in
Nederland te Barneveld. Deze kroonluchters zijn in
vrijwillige uren gemaakt door de gebr. Van Lagen te
Harskamp. Middels de koster zijn we daarmee in
contact gekomen en dit heeft geleid tot het
verstrekken van een opdracht tot de fabricage van
één grote en vier kleinere kroonluchters voor ons
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kerkgebouw. Op de foto ziet u de vier grote
kroonluchters op rij in de Gereformeerde Gemeente
in Nederland te Barneveld.

Kerkbanken
De keuze van de kerkbanken in de kerkzaal is een
zorgvuldig traject geweest, waarin bouwcommissie en
kerkvoogdij gezamenlijk zijn opgetrokken om tot een
goede keuze te komen. Twee gerenommeerde
bedrijven zijn daarbij betrokken geweest n.l. de fa.
Bijenhof uit Vorden en de fa. van Manen uit
Kootwijkerbroek.
Diverse
proefbanken
zijn
onderzocht op kwaliteit, model en zitcomfort. En
natuurlijk speelde ook de prijs daarin een rol. Na een
zorgvuldige afweging is de keuze gevallen op de fa.
van Manen te Kootwijkerbroek. Inmiddels is er
opdracht verstrekt om de banken tijdig in productie
te nemen. Op de gemeenteavond van D.V. 22
november a.s. zal er een proefmodel aanwezig zijn.
Planning
Op onderdelen lopen de werkzaamheden iets achter
op de planning. Door de inzet van extra mankracht en
met behulp van vrijwilligers wordt de achterstand op
termijn weer ingelopen. Als het natte weer aanhoudt
zullen zo mogelijk maatregelen worden getroffen om
toch het buitenwerk tijdig gereed te krijgen. Alle
aannemers zullen zich honderd procent inzetten om
de achterstand zoveel mogelijk te beperken.
De eerste steen
Momenteel wordt er nagedacht over het leggen van
een eerste steen. De ruimte voor een gedenkplaat is
gereserveerd in het metselwerk rechts van de
hoofdingang aan de Preekhillaan. U wordt daar nog
nader over geïnformeerd. Opnieuw een moment om
de gemeente bij de kerkbouw te betrekken.

