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Verbouwing kerk
Naast de berichtgeving in de Zaaier en de
verslagen en foto’s op de website nu ook de
nieuwsbrief.
De verbouwing van de kerk is een tijd
geleden, voor een ieder nogal onverwachts,
van start gegaan en we mogen dankbaar
vaststellen dat alles tot nu toe is gelopen
volgens planning. Heel fijn dat op korte
termijn veel mensen, maar ook bedrijven en
leveranciers beschikbaar waren of konden
leveren.
Na het leegruimen van de kerk, inpakken
van orgel en preekstoel, is het sloopwerk
gestart en dat is in zeer korte tijd gerealiseerd.
Voor de afvoer van alle puin bood een
gemeentelid zich aan, dus daar hadden we
verder ook geen omkijken naar. Toen alles
glad was zijn alle nieuwe bekabelingen
gelegd voor elektriciteit, data, beeld en geluid
door heel de kerk heen. Vervolgens zijn de
voorbereidingen gedaan voor het storten van
de betonvloer, is er wapening gelegd en is de
nieuwe beton vloer gestort. Bekijk ook
hiervoor het filmpje op de website om hier
een indruk van te krijgen.
Nadat de beton was uitgehard is er een
ploeg aan de gang gegaan om alles schoon te
maken, en is ook alles wat zorgvuldig was
ingepakt weer tevoorschijn gehaald. Met man
(vrouw) en macht zijn de muren weer keurig
strak en wit gemaakt.

Vorige week is de isolatie aangebracht en de
vloerverwarming gelegd, nadat in de tijd
ervoor alle keurige voorbereidingen in de
kachelruimte al gedaan waren, waaronder de
3 nieuwe ketels. Ook dat ziet er super strak en
modern uit. (de oude ketels zijn nog verkocht
voor € 450,- )
Nadat de vloerverwarming gereed was is de
uiteindelijk smeervloer aangebracht en
daarop is deze week de tegelzetter begonnen
met het leggen van de nieuwe vloertegels.
Dat is het voor dit moment. Blijf vooral de
fotorapportage op de website volgen om in
detail op de hoogte te blijven.
Voor wat betreft de herinrichting verwijzen
we naar de toelichting in het financiële
gedeelte.
We zijn heel dankbaar voor alle inzet van
iedereen, voor de extra bijdragen die we al
hebben mogen ontvangen. Bovenal dankbaar
zijn we onze God, die dit zegent, wat we ook
echt mogen ervaren.
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief treft
u de vertaling aan van al het werk naar het
bijbehorende financiële plaatje, voor zover nu
bekend.
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Verbouwing/financieel
Voor we met de klus begonnen is er globaal
een begroting gemaakt hoeveel de kosten
zouden worden. Duidelijk werd dat als we
alles grondig wilde aanpakken we een beroep
zouden moeten kunnen doen op veel vrijwilligers om de kosten binnen de perken te
houden. Omdat veel vrijwilligers zich meldden
(we hebben gelukkig veel gemeenteleden die
qua professie weten hoe je zo’n verbouwing
moet aanpakken!), durfden we het aan met
een relatief beperkt budget veel te doen.
Nu het einde van de eigenlijke verbouw in
zicht komt, worden de totale kosten hiervan
steeds duidelijker. Het bankenplan en verdere
herinrichting is voor wat betreft de kosten nog
wat onzekerder.
Hieronder vermelden we hoeveel de kosten
van de verbouw in grote lijnen gaan worden:
- Verwijderen vloer en het aanbrengen van
een nieuwe vloer € 14.000,00
- Vernieuwen al het leidingwerk en gehele
nieuwe verwarming € 33.500,00
- Nieuwe tegelvloer € 30.000,00
- Overige bouwkosten en nog
onvoorzien € 22.500,00
- Totaal € 100.000,00
Het college van kerkrentmeesters hadden er
al op gerekend dat binnen afzienbare tijd de
vloerverwarming die 50 jaar oud was, vervangen zou moeten worden. Hiervoor was in de
afgelopen jaren al een voorziening gemaakt
voor een bedrag van € 100.000,00 en behoefde het college hiervoor geen beroep te doen
op financiën uit de gemeente.
Dit bedrag zou al nodig geweest zijn voor
het vervangen van alleen de vloerverwarming
wanneer al het werk zou zijn uitbesteed aan
derden. Doordat echt veel gemeenteleden
belangeloos hun tijd en materialen beschikbaar stelden, kon niet alleen de vloerverwarming vernieuwd worden, maar werden
ook de verwarmingsketels vervangen, werd
o.a. de verwarmingsruimte geheel opgeknapt,
werd er geverfd en alles opnieuw gesausd.
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Voor de herinrichting van de kerk werden
we als gemeente verblijd met een gift van
€ 200.000,00. Herinrichting van de kerk was
nodig omdat de opstelling van de banken en
stoelen niet meer voldeed aan de huidige weten regelgeving. Door een speciaal daarvoor
ingestelde commissie heeft een architect de
opdracht gekregen verschillende mogelijkheden voor een nieuw bankenplan uit te werken.
De kerkenraad zal hierover een besluit nemen,
waarna een tweetal bankenleveranciers een
offerte zullen maken. Hoeveel de totale kosten
worden is nog afhankelijk van de keuzes die
de kerkenraad gaat maken. De verwachte
kosten zullen ongeveer zijn:
- Banken en stoelen (gerekend met de
referentieprijzen die hiervoor staan)
€ 220.000,00
- Diverse inrichtingskosten en onvoorzien
€ 30.000,00
- Totaal herinrichtingskosten (maximaal)
€ 250.000,00.
Voor de laatste € 50.000,00 wordt een
beroep gedaan op de kerkelijke gemeente
of zullen deze kosten betaald worden uit de
beschikbare reserves.
We hopen eind april weer gebruik te kunnen
maken van de kerk, zij het dan nog wel dat we
gebruik maken van de oude stoelen. Tegen de
zomer hopen we dan de nieuwe banken en
stoelen te kunnen gebruiken.
We mogen iedereen maar bovenal de HEERE
dankbaar zijn dat onze gemeente dan weer
een kerkgebouw mag hebben dat weer jarenlang mee kan. We hopen dat we dan weer met
z’n allen weer naar de kerk mogen gaan om
daar Zijn Woord te horen en Hem de lof te
mogen toezingen.
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