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Metselwerk gevels
In deze vijfde nieuwsbrief kunnen we met grote
dankbaarheid meedelen dat de werkzaamheden aan
de nieuwe kerk voorspoedig mogen gaan. Moesten
we in de vorige nieuwsbrief nog vermelden dat men
achterliep op de planning, nu mogen we vermelden
dat de achterstand inmiddels is ingelopen. Het
metselwerk aan de buitenzijde is gereed en men is
druk doende met het voegwerk.

Dakbedekking
Als we het werk op de voet volgen dan ervaar je dat
diverse werkzaamheden op elkaar wachten, zodat
een goede organisatie van groot belang is. Zo kon de
dakdekker niet eerder beginnen met het leggen van
de leipannen alvorens het metselwerk en het werk
van loodgieter gereed was. Maar door een grote inzet
van de aannemers en met de hulp van de vrijwilligers
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konden de pannen worden gelegd en dat is goed
zichtbaar. Het oranje dak is verwisseld voor een
antracietkleurig dak en dat geeft een totaal andere
uitstraling van het kerkgebouw. Momenteel worden
de hoekkepers op het dak aangebracht waarop de
bliksemafleiders worden gemonteerd.
Stelling in kerkzaal
Voor het aanbrengen van het dubbele gipsplafond en
het bekleden van de stalen spanten was de noodzaak
aanwezig om de kerkzaal van steigers te voorzien.
Inmiddels zijn de steigerbouwers klaar na twee weken
aan het bouwen te zijn geweest. Op de foto kunt u
zien hoe omvangrijk dit werk is geweest.

Duizenden kilo’s staal bevinden zich op de vloer van
de kerkzaal. De stelling wordt niet eerder weggehaald
tot het moment dat de kap volledig klaar is. Dit geldt
voor het timmerwerk, de installaties en het sauswerk.

Maar dan bevinden we ons al weer D.V. in het jaar
2013. Daarna kan de tegelvloer worden gelegd.

Op de onderstaande foto zien we ter illustratie een
drietal vrijwilligers aan het werk.

Kerkinterieur
In de vorige nieuwsbrief hebben we u uitgebreid
geïnformeerd over de kerkbanken, die door de fa. van
Manen uit Kootwijkerbroek in productie worden
genomen. Het proefmodel is op 22 november jl.
bezorgd en kon op de gemeenteavond in EbenHaëzer worden bekeken. Over het algemeen was men
positief over het zitcomfort en de uitvoering wat
betreft de kleur van het hout en de stoffering.

Het vrijwilligerswerk heeft financieel al heel wat
opgeleverd. Alleen al in de post grondwerk is er door
de vrijwillige inzet van gemeenteleden en het
beschikbaar stellen van grondverzetmaterieel een
besparing gerealiseerd van ± € 18.000,-. We hopen u
in het vervolg daarover wat meer concrete cijfers te
verstrekken. Dit kan een stimulans zijn om met elkaar
de schouders er onder te zetten.

We mogen terugzien op een goede ontmoeting op de
gemeenteavond die geopend en afgesloten werd
door onze predikant ds. Zoet. Na de opening met een
meditatief woord uit Psalm 73 werd de gemeente
door de heer A.C. Lokker geïnformeerd over de
voortgang van de kerkbouw en de laatste
ontwikkelingen rond het aangekochte 2e hands orgel
uit Denemarken. Vervolgens werd door de heer A.W.
Bruggeman de gemeente meegenomen in de
financiering van het kerkgebouw en alles wat
daarmee samenhangt. Door middel van een heldere
presentatie werd inzichtelijk gemaakt dat de bouw
duurder zal uitvallen en wat de consequenties
daarvan op termijn zullen zijn. Na de pauze werden
schriftelijke en mondelinge vragen gesteld. Deze
werden door de heer A.C. Lokker naar tevredenheid
beantwoord.
Vrijwilligerswerk
Er is inmiddels al heel veel vrijwilligerswerk gedaan en
dat stemt tot dankbaarheid. Dagelijks zien we er wel
een aantal op de bouwplaats. En dat zal de komende
tijd nog gaan toenemen. De sfeer op de bouwplaats is
uitstekend en je merkt dat er arbeidsvreugde heerst.
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De eerste steen
De eerste (laatste) steen zal worden gelegd op D.V.
zaterdag 15 december a.s. om 10.00 uur, waarvoor u
als gemeentelid van harte wordt uitgenodigd. Ook
opnieuw een moment om even op de bouw rond te
kijken. Op de foto ziet u de uitsparing in de muur voor
de gedenksteen. Aan de onderzijde is nog ruimte voor
het aanbrengen van drie stenen.

Het is praktisch niet uitvoerbaar om de eerste steen
en de gedenksteen gelijktijdig aan te brengen. De
gedenksteen zal daarom op een later tijdstip worden
aangebracht. De handeling zal door onze eigen
predikant ds. D. Zoet worden verricht.

