maart 2013

Nieuwbouw Eben-Haëzerkerk
Preekhillaan 3

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

Planschade
Onlangs hebt u uit de krant kunnen vernemen dat
twee Ouddorpse gezinnen bij wie voor de deur de
nieuwe kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente is
gebouwd een schadevergoeding krijgen van het
kerkbestuur. Tot zover een citaat uit het Rotterdams
Dagblad. Bij het ondertekenen van de anterieure
overeenkomst heeft de exploitant zich verplicht om
alle planschade die voortvloeit uit de wijziging van het
bestemmingsplan te vergoeden. Inmiddels zijn er
door een vijftal gezinnen planschade geclaimd. Tegen
elke claim wordt door de kerkvoogdij bezwaar
aangetekend.

Bij de planvorming is planschade ter sprake geweest
maar met de gemeente Goedereede waren we van
mening dat de kans op planschade zeer gering was. U
zult begrijpen dat dit in financieel opzicht opnieuw
een behoorlijke tegenvaller is.
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De openbaarheid van bestuur maakt het mogelijk om
de toekenning van de planschadeclaims te volgen
door het raadplegen van de B&W notulen van de
gemeente Goeree-Overflakkee.
Terreininrichting

In de vorige nieuwsbrief heeft u daar al over kunnen
lezen. Door de grote inzet van vrijwilligers zien we
een gestadige voortgang van de toch wel ingrijpende
werkzaamheden. De aanwezige leidingen van de
warmtepompinstallatie vragen grote zorgvuldigheid
bij het uitgraven van de fundering onder het
straatwerk. Inmiddels is het terrein bij de laagbouw
voorzien van tegels wat als het ware een plein vormt
om het kerkgebouw. Het braakliggende gedeelte zal
als eerste worden ingericht om vervolgens het
bestaande parkeerterrein opnieuw in te richten.

Kerkinterieur
Met het kerkinterieur wordt een goede voortgang
gemaakt. Het binnenschilderwerk is gereed gekomen
en inmiddels is gestart met het buitenschilderwerk.

Momenteel zijn ze gereed en worden nog deze week
naar Waayenberg Coatings in Barneveld gebracht
waar ze een moffelbehandeling ondergaan. Op D.V.
19 april a.s. vindt het transport plaats naar Ouddorp.
De montage van de kroonluchters en de bedrading
vraagt nog de nodige inspanning en tijd. Een gedeelte
van de kerkzaal zal hiervoor worden gebruikt. De
gebr. van Lagen zullen persoonlijk met behulp van
een hoogwerker de ringen aan de ophanginrichting
monteren. Zowaar nog een behoorlijke klus staat ons
te wachten. Dit alles moet gereed zijn alvorens de
kerkbanken worden geplaatst. De onderstaande foto
is gemaakt in de werkplaats bij Dick van Lagen.

De balustrade nadert zijn voltooiing en wordt, zoals
vele andere werkzaamheden met zorgvuldigheid
uitgevoerd. Een knap stukje werk wat zorgt voor een
verdere verfraaiing van de kerkzaal.
Consistorie
De consistorie is de plaats waar de kerkenraad zijn
vergaderingen houdt en een plaats heeft voor en na
de eredienst. De inrichting hiervan is eenvoudig
gehouden maar wel doeltreffend. Een comfortabele
vergaderstoel en een kast voor de toga van de
dominee. Op onderstaande foto vindt u een
computercompositie van de gewenste inrichting. De
naastgelegen vergaderruimte is op dezelfde wijze
ingericht met tafels, stoelen en kasten.

Kroonluchters
Bij een bezoek aan de gebr. van Lagen in Harskamp
hebben we de vorderingen van de fabricage van de
kroonluchters mogen aanschouwen. Verrassend
hoever zij gevorderd waren met hun werkzaamheden.
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Planning
We lopen iets achter op de planning. Hierdoor is de
oplevering doorgeschoven naar D.V. 25 april a.s. Zo
mogelijk zullen dan ook de technische installaties
worden opgeleverd. We hopen dat bij de oplevering
de meeste bouwkundige en installatietechnische
werken zijn afgerond, zodat de inrichting de volle
aandacht kan krijgen. We hebben de tijd die ons rest
tot de ingebruikname hard nodig.
Ingebruikname
Inmiddels is er een datum bekend waarop de
ingebruikname van het kerkgebouw zal plaatsvinden.
In overleg met alle betrokkenen is de officiële datum
vastgesteld op woensdag 26 juni 2013 in een
avonddienst die aanvangt om 19.00 uur. De invulling
van deze avond zal nog nader bekend worden
gemaakt. Aansluitend zal op zaterdag 29 juni 2013
een open dag worden georganiseerd. Gemeenteleden
en belangstellenden kunnen dan een kijkje nemen in
de kerkzaal en de ruimten daaromheen. We hopen op
die data op goede en gezegende ontmoetingen. Van
alle genoemde data geldt Deo Volente.

