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De ‘eerste steen’ gelegd
Op zaterdagmorgen 15 december 2012 is de eerste
gelegd door onze predikant ds. D. Zoet. Met deze
symbolische handeling werd het metselwerk voltooid.
Vanuit de gemeente was er veel belangstelling om
getuige te zijn van deze handeling, die op een
vakkundige wijze werd uitgevoerd.

EBEN-HAËZERKERK

opdat zondaren worden verenigd met de kostbare
Steen Christus en door Hem een levende steen
worden gemaakt. Aansluitend werd er weer door
velen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een
kijkje te nemen in de kerk. We mogen terugzien op
goede ontmoetingen.
Voortgang van de bouw
In de maand december hadden we te maken met een
korte onderbreking van de werkzaamheden. Deze
periode is goed benut om het kerkgebouw wat droger
te krijgen, hoewel dit niet eenvoudig is. Door het
voorzichtig stoken met de vloerverwarming is er in de
kerkzaal een subtropisch klimaat ontstaan. Dat is
natuurlijk niet goed en ook niet de bedoeling en zal er
goed geventileerd moeten worden. Hopelijk wordt
het weer wat meer winters en droger, wat natuurlijk
ten goede komt aan het verdere proces.

Direct na het leggen van de ‘eerste’ steen mediteerde
ds. Zoet n.a.v. Jesaja 28:16: “Daarom, alzo zegt de
Heere HEERE: Zie, Ik leg een Grondsteen in Sion, een
beproefde Steen, een kostelijke Hoeksteen, Die wel
gegrondvest is.” Dat is wel de allerkostbaarste en
allerdierbaarste steenlegging die er ooit op aarde
heeft plaatsgevonden. Hij is tegelijk de Hoeksteen, de
Grondsteen en de Sluitsteen. Hij is de Eerste en de
Laatste. Op grond van deze Steenlegging worden er
nu nog kerken gebouwd. Dat ook in onze kerk straks
Zijn Woord mag klinken door de Heilige Geest en
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Jaarwisseling
Ondanks het aflezen van de kanselboodschap, waarin
de zorg rond de jaarwisseling werd uitgesproken en
tevens een oproep werd gedaan om zich naar bijbelse
normen te gedragen, heeft de bouwcommissie
besloten om een oogje in het zeil te houden. In twee
ploegen van twee personen is er gepost van 21.30 tot
4.00 uur. We zijn er dankbaar voor dat zich ter plaatse
geen calamiteiten hebben voorgedaan. We willen de
vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun inzet in
deze nachtelijke uren.
Kerkorgel
e
Inmiddels is het 2 hands pijporgel uit HellerupKopenhagen in Denemarken definitief aangekocht
met de voorwaarde dat de levering plaatsvindt, direct
na 5 mei 2013. Het orgel zal dan worden
gedemonteerd, getransporteerd naar het atelier van
Edskes-Orgelbau te Wohlen in Zwitserland. Op 14
december 2012 is er definitief opdracht verstrekt aan
genoemde orgelbouwer om het pijporgel te
renoveren, om te bouwen en het passend te maken
voor ons kerkgebouw.

Betimmering van de kap
Met de inzet van vele vrijwilligers is in de maand
december 2012 de complete kap in de kerkzaal van
een dubbel gipsplafond voorzien. Zowaar een
gigantisch karwei maar in goede harmonie met elkaar
geklaard. De gaten voor de inbouwspots voor de
verlichting zijn alle geboord en de schilder is
inmiddels bezig om het plafond uit te vlakken. Nadat
de spanten geschilderd zijn, zal het plafond worden
gespoten in de originele kleur en dus niet, zoals eerst
de bedoeling was, gesausd.
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Installaties
Zowel met de aanleg van de duurzame warmte
installatie als de elektrische installatie worden flinke
vorderingen gemaakt. Met waardering spreken we
over de aanleg van de elektrische installatie en de
brandveiligheidinstallatie, die geheel in eigen beheer
worden uitgevoerd. Ook hier een bijzondere inzet
van de vrijwilligers waar we met waardering melding
van maken.
Tegelvloer
In de laagbouw is inmiddels een aanvang gemaakt
met het betegelen van de vloer. Dit geeft weer een
verdere aankleding van het kerkgebouw. Om dit werk
te kunnen uitvoeren is met spoed de scheiding tussen
de kerk en het verenigingsgebouw gereed gemaakt.
De dubbele deuren van de aangebouwde berging zijn
keurig dichtgemetseld, twee raamkozijnen zijn
vernieuwd en twee raamkozijnen zijn omgewisseld
voor toegangsdeuren in zaal 3 en 4.

D.V. Tot de volgende nieuwsbrief. Dat de kerkbouw
gedurig een zaak mag zijn van het gebed.

