
Voortgang renovatie van de kerkzaal 
Inmiddels is de renovatie weer een maand gevorderd.  
Het gaat eigenlijk allemaal voorspoedig, het werk verloopt 
volgens schema. Momenteel is het drogen van het 
stucwerk het belangrijkst en dat kost tijd. Nu wil het geval 
dat er tóch meer ventilatiemogelijkheden in de kerkzaal 
bleken te zijn dan we dachten. Het blijkt dat de ronde 
<<<<< raampjes op de galerij boven open kunnen. Dat 
moest wel even vakkundig gebeuren en dat was dus bij Jan 
Brinkman, met hulp van Jan Geluk, in goede handen. Het 
openzetten van meerdere raampjes betekent een betere 
ventilatie van de kerk hetgeen zorgt voor een snellere 
droging van het stucwerk. Voor de foto van het raampje 

ben ik via het trapgat van de hal geklommen. Daar is een luik  >>>>>  
dat gesloten kan worden en waar dan op gelopen kan worden.      
Via de trap en het geopende luik kon ik op de galerij kruipen. Ik 
kwam natuurlijk wél wit van het stof beneden. Naast (nog) een 
klein groepje werklui zijn ook de leden van klusploeg aan de gang 
met hun werkzaamheden. Zo moet de verwarming onder het 
gordijn van een nieuwe verflaag worden voorzien. Immers, tegen 
de nieuw gestuukte muur steekt de vergeelde verwarming     >>>>> 
lelijk af.                                                                                        
De vorige keer heb ik een foto laten zien van de te stuken onderkant  
van een van de pilaren. Het is mooi om te zien hoe deze nu helemaal netjes is 
afgewerkt. Het gaat hier om vakwerk!                                                               >>>>>                                                                                 

De kerkzaal wordt steeds mooier. U heeft vast weleens 
naar het plafond van de kerkzaal gekeken. Door al het stof 
en vuil was het verschil in kleur nauwelijks zichtbaar. Nu zie  
<<<<< je weer dat de witte en  zachtgrijze banen elkaar 
afwisselen.  
Al met al schieten de werkzaamheden op. We gaan er nog 
steeds vanuit dat de renovatie eind april klaar is.  
Als het zover is, gaan we natuurlijk eerst aan de grote 
schoonmaak. Overal ligt immers een dikke laag witte stof. 
Vervolgens gaan we de kerkzaal opnieuw inrichten. 
Allereerst wordt het orgel vakkundig uitgepakt en hopelijk 
heeft die de renovatie goed doorstaan. Daarna alles weer op z’n plek zetten en 

ophangen. Ook dat is een hele klus!  
Alle apparatuur van Beeld en Geluid moet binnen een week worden overgezet van de Exoduszaal 
naar de kerk en opnieuw worden aangesloten. Mits alle werkzaamheden voorspoedig blijven 
verlopen, hopen we de diensten vanaf zondag 9 mei vanuit de kerkzaal te kunnen uitzenden. Vanaf 
die datum kunnen we ook tot 30 personen toelaten in de dienst en krijgt u de kans om zelf het 
eindresultaat van deze grote renovatie te bewonderen! U moet dan nog wel van tevoren reserveren. 
Via de Zondagsbrief en de website wordt u hierover geïnformeerd.  
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