VAN OUD NAAR NIEUW

PUINRUIMEN

BOUWCOMMISSIE

VRIJWILLIGERS

(in samenwerking met
Aannemersbedrijf P. van Leeuwen)

De stukadoors hadden het in hun lange carrière niet eerder
meegemaakt: hun specie werd naar binnen gedragen, als
ze iets lieten vallen, werd het meteen opgeraapt. De sfeer
en behulpzaamheid vonden ze zo bijzonder dat ze bij hun
afscheid zelfs op warme saucijzenbroodjes hebben getrakteerd. Elke dag ligt er trouwens wel wat lekkers in de keet,
vaak van anonieme gevers. De pauzes zijn erg gezellig. In
tegenstelling tot op veel plaatsen waar mensen alleen maar
op hun mobiel zitten te kijken, wordt hier nog echt gepraat.
We hebben mooie gesprekken in de keet, je leert elkaar
goed kennen.
Er is veel know-how in huis waar we graag gebruik van maken. Maar er zijn ook mensen die zeggen: “ik zou wel willen
helpen, maar ik heb twee linkerhanden.” Dan zeggen wij:
“die hebben we ook nodig!” Voor iedereen is er wel een klus
te bedenken. We hebben zo’n fijn team dat altijd klaarstaat.
Als je vier vrijwilligers nodig hebt, hoef je er maar vijf te
vragen. En bedrijven staan ook altijd meteen klaar, je hoeft
maar te bellen en ze komen met kraan, hoogwerker of wat
dan ook. Onderaannemers en leveranciers geven vaak zonder te vragen korting als ze horen dat het voor de kerk is.
De gunfactor is groot. En de gemeenschap leeft ontzettend
mee. Hulp komt soms uit onverwachte hoek.
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De toren was het meest spannende deel van de hele verbouwing. Vooral toen hij zweefde en we er zelfs een beetje
mee konden ‘spelen’ om zijn vaste positie te bepalen. Op
een gegeven moment moet je dan zeggen, tot hier en niet
verder, want je wilt geen risico lopen. De werkzaamheden
rondom de toren zijn uitgebreid aan de orde gekomen in de
vorige nieuwsbrief. Wat overbleef was een enorme berg puin.
In een week tijd was die ook weer verdwenen. De optelsom:
3 containers van 12 kuub en 12 containers van 6 kuub. Daar
kwam wel even wat mankracht bij kijken. Allemaal weggeschept door senioren! Het enige dat binnen nog zichtbaar
is van de plek waar de halve toren is verwijderd, is een
verdiept vierkant in het plafond. Deze afdruk van de toren
krijgt nog een andere kleur om het op te laten vallen.

WERKZAAMHEDEN IN DE NIEUWBOUW
Het werk in de nieuwbouw vordert gestaag. De plafonds zitten erin, de bovenkant is van zonwerend glas. Als we naar
boven kijken zien we de helderblauwe lucht. Ook de wanden
die uitkijken op het kerkplein en de begraafplaats zijn van
glas, het geeft een ruimtelijk gevoel. De lamellen bovenin
hebben een vaste stand, er is rekening gehouden met de
stand van de zon. De laatste hand wordt gelegd aan de verlichting in het nieuwe kerkgedeelte. De spots in het plafond
branden, de hanglampen hangen en de wandverlichting
wordt aangebracht. Een kijkje in de kast doet je huiveren, wat
een wirwar van draden. De muren zijn mooi glad gestuukt,
de stukadoors hadden drie weken nodig, de nieuwe plavuizen
zijn in anderhalve week gelegd en de hele begane grond is
geschilderd door een vrijwilliger van 80+.

KNIPOOG NAAR VROEGER, BLIK OP DE TOEKOMST
Alles gaat zeer voorspoedig en we liggen goed op schema,
alleen met de consistorie kunnen we even niet verder. De
vouwwand is nog niet geleverd en juist daarop moet alles
worden aangepast (vloer, wanden, plafond). Met de vouwwand kunnen we deze ruimte in twee aparte delen splitsen:
consistorie en dopelingenruimte. Zonder vouwwand is het één
grote ruimte zodat de voltallige kerkenraad kan vergaderen.
De identieke tafels uit beide ruimtes worden dan tegen
elkaar aan geschoven. Flexibiliteit is hier het uitgangspunt. Er is een mooi stylingplan voor deze ruimte gemaakt.
De vloer, de wandbekleding, de raambekleding, het meubilair
en het keukenblok, alles wordt prachtig op elkaar afgestemd.
Met oog voor detail, maar bovenal met een knipoog naar
vroeger en de blik op de toekomst. Om een voorbeeld te
noemen: een klassieke visgraatvloer, maar dan van PVC,
weer helemaal van nu. En, een eigentijdse stoel met traditionele velvet bekleding. Overigens kunnen de beoogde stoelen
niet worden uitgeleverd nu in China op grote schaal het besmettelijke Coronavirus rondwaart. We hebben nu elders
soortgelijke stoelen besteld. Ook de order voor stoelen in
het nieuwe kerkgedeelte is eruit. Tijdelijk hebben er een
paar stoelen in de kerk gestaan en konden door kerkgangers
worden uitgetest. Er moest met veel factoren rekening
worden gehouden: behalve mooi en tijdloos, moeten ze
ook comfortabel en praktisch en gekoppeld en gestapeld
kunnen worden.

SCHOONMAAKWERK
Op zondag lijkt er geen vuiltje aan de lucht, maar als je ziet hoe het kerkgebouw er (vooral tijdens de uitbreidingswerkzaamheden) doordeweeks uitziet, dan besef je dat de schoonmaakploeg voor de rustdag flink huisgehouden heeft. Iets waar
we zeer dankbaar voor zijn. Elke week maken twee dames, op een zelf gekozen dag en bij toerbeurt, de kerk schoon. Nu het
kerkgebouw wordt uitgebreid, willen we ook graag de schoonmaakploeg uitbreiden. Heren zijn natuurlijk ook welkom!
Heb je of heeft u interesse, bel of mail Marja van Leeuwen voor meer informatie of om op te geven.
Tel. 0183-351663, e-mail: marjavanleeuwen1@gmail.com
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Ook heeft de interieurcommissie zich gebogen over de kussens in de kerkbanken. De huidige kussens zijn zo’n 30 jaar
oud, destijds gemaakt door de plaatselijke caravanbouwer.
Het geld voor deze kussens is door de nijvere handen van
de dames van Dameskrans Tryfosa bijeengebracht. De naam
is ontleend aan de Bijbel. De apostel Paulus schrijft: Groet
Tryfena en Tryfosa, vrouwen die in den Heere arbeiden (Romeinen 16:12). Christenvrouwen uit onze gemeente hebben
vaak tot op hoge leeftijd tijdens hun samenkomsten heel
wat gebreid, gehaakt en geborduurd en met de opbrengst van
de jaarlijkse verkoopdag zaken voor de kerk, zoals de bankkussens, bekostigd. Op dit moment worden bij een gespecialiseerd bedrijf nieuwe bankkussens gemaakt voor een stevige
zit en in nagenoeg dezelfde warme kleur als die van de balken.
Voordat we gaan zitten, lopen we even verder door de
nieuwbouw. Naast de consistorie bevindt zich de toiletgroep, waaronder een invalidentoilet. Ook is hier de verwarmingskast en een berging. Achter het keukenblok in de
consistorie bevindt zich een inlooparchiefkast. Het archief
ligt nu nog op de zolder van de pastorie te wachten op zijn
nieuwe bestemming.

BEGRAAFPLAATS
Heden en verleden komen ook samen op de begraafplaats,
die nu in het zicht is gekomen. Jarenlang lag deze hof verstopt achter de consistorie en was door de jaren heen, na
sluiting in de jaren zestig, meer en meer verwaarloosd.
Door een vrijwilliger met ervaring op het gebied van graven
en grafstenen is het oude kerkhof opgeknapt. Er is flink
gewied, de grond is vlak gemaakt en zerken zijn rechtop
gezet. De stenen vierkante paaltjes duiden op geruimde
graven. Tussen het kerkhof en de kerk ligt nu een nieuwe
grindstrook die als vluchtroute dient. De deur die daarop
uitkomt, zal verder niet gebruikt worden.

HOOFDINGANG

WERKZAAMHEDEN IN DE OUDBOUW

Een deur die wel wekelijks zal opengaan is die van de nieuwe
hoofdingang. Deze hoofdingang komt weer terug op zijn
oorspronkelijke plek, die al vele jaren dichtgemetseld was.
De oude contouren waren tot op de dag van vandaag nog
duidelijk zichtbaar in het metselwerk. Bij het slopen, wat
ook weer zorgvuldig en met vakkennis is gedaan, kwamen
we de complete vorm van de oude toog tegen. Dat kwam
mooi uit, zo hadden we een voorbeeld voor de nieuwe toog
en wisten we ook meteen dat deze vorm het ruim 20 ton
wegende metselwerk daarboven kon dragen. We zijn geen
oude deuren tegengekomen. Door een vrijwilliger worden
nu nieuwe, houten deuren gemaakt. Het portaaltje bij wat
nu nog de hoofdingang is, zal straks dienst doen als opbergplaats voor de extra stoelen.

Nu de diensten tijdelijk in de nieuwbouw gaan plaatsvinden
en begonnen wordt met de sloop in de oudbouw, is een
deel van de afscheidingswand verplaatst naar het nieuwe
gedeelte. De wand leek slechts een houten scherm, maar
erachter zat een hele opbouw van steigerdelen. Een gigantisch bouwwerk, maar dat was ook wel nodig vanwege de
windvang toen het kerkgebouw nog open was. De resterende wand in de kerk wordt nu verder afgebroken. De grote
glas-in-lood-ramen, voorheen aan weerszijden van de
preekstoel, zijn gehalveerd. Door het vakkundige, schuine
stucwerk is het net alsof het altijd zo geweest is.

BUITENWERKZAAMHEDEN

• De voorste drie banken van het middenschip worden
weggehaald.

Het werk buiten, rondom de kerk, schiet al aardig op. Een
dezer dagen wordt het hekwerk op de balustrade geplaatst.
De invalide-helling wordt in orde gebracht en er komt een
stoep voor de nieuwe ingang. De klassieke lantaarnpalen
zijn onlangs geplaatst.

KERKDIENSTEN IN NIEUWE GEDEELTE
Op zondag 23 februari hopen we de eerste dienst in de
nieuwbouw (+ Het Anker) te houden. De gehele ruimte zal
dan tijdelijk vol stoelen worden gezet. Als de héle kerk in
gebruik genomen gaat worden, komen er bij de ‘gewone’
diensten alleen stoelen in het middendeel tussen de kolommen, achter een zevental kerkbanken die vrijkomen uit de
kerk. In het deel aan de begraafplaatskant worden dan
alleen stoelen bijgezet tijdens ‘bijzondere’ diensten. Voorlopig komt er een tijdelijk scherm te hangen en een privé
orgel met versterkers.

WAT GAAT ER NOG MEER IN
DE OUDE KERK GEBEUREN?

• Drie kerkbanken aan de kant van de begraafplaats worden ingekort.
• Op deze plaats komt een bedieningspaneel waarmee beeld,
geluid, verlichting, ventilatie, verwarming etc. worden
geregeld. (Er zijn al een paar mensen in opleiding om dit
te kunnen bedienen).

Consistorie

• Oude tegels worden eruit gehaald, in ieder geval tot en
met de verwijderde banken.
• Waar de tegels eruit zijn, komt vloerverwarming en worden nieuwe tegels gelegd.
• Oude tegels worden indien mogelijk hergebruikt bij de
entree.
• De preekstoel krijgt een nieuwe plaats. Om deze te bevestigen komen er stalen balken in de vloer, constructief
nog wel een klusje.
• De kroonluchters die nog hangen worden ook van nieuwe
bedrading en fittingen voorzien. Vrijwilligers zijn stad
en land afgereisd om passende kroonluchter-onderdelen
te vinden.
• Er worden nog kleine stukjes stucwerk bijgewerkt.
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