
Renovatie van de kerkzaal 

Vooraf 

De renovatie van de kerkzaal is al bijna twee maanden aan de gang. Hoog tijd 

om eens te vertellen wat er zoal gebeurd is in die tijd. 

Nadat zondag 7 februari de laatste dienst in de kerkzaal was gehouden, gingen 

de voorbereidingen voor de renovatie van start. Die laatste zondag moesten 

we het al doen zonder de mooie kroonluchters. Die waren de vrijdag ervoor 

verwijderd, hetgeen een klus op zich was:  eerst een bouwsteiger plaatsen om 

er goed bij te kunnen en vervolgens de kroonluchters een voor een voorzichtig 

demonteren. Sommige onderdelen bleken behoorlijk zwaar en er werd dus 

flink gesjouwd. In de Brederodezaal worden deze maanden alle spullen uit de 

kerk opgeslagen, dus ook de kroonluchters vonden daar een plek.   

 

Op maandag 8 februari ging een flinke groep vrijwilligers, waaronder de mannen van de klusploeg 

(de 4 J’s: Jan Geluk, Jan van der Heide, Jan Brinkman en Jaap Blom) aan de slag met het leeghalen van 

de kerkzaal: stoelen, de grote en kleine kasten, de piano, de gordijnen, de wandlampen en alles wat 

maar vast zat, losschroeven…   

Om de kerkdiensten te kunnen continueren, werd het liturgisch centrum 

verplaatst naar de Exoduszaal. Dat was ook het geval met al het beeld- en 

geluidsmateriaal. Niet alleen weghalen, nee… ook opnieuw installeren, maar 

net even anders dan in de kerk. Een klus die op die maandag gedaan is door 

Marcel Molenaar en een vriend van hem. Vanwege de sneeuw kon namelijk 

de leverancier, Backstage, niet komen. Later in de week kon men gelukkig 

alsnóg komen om de laatste verbindingen aan te leggen. Zo kunnen we vanaf 

die tijd de diensten evengoed online volgen. De klusploeg deed in die week 

nog aardig wat klusjes, om ervoor te zorgen dat de aannemer overal goed bij 

kon. Wat zelf gedaan kan en mag worden, drukt uiteraard de kosten.  

De start van de renovatie 

Op maandag 15 februari start de aannemer met het professioneel 

inpakken van het orgel. Een zorgvuldig werk dat gebeurt onder toeziend 

oog van Maarten Verbeek. Hij is degene die al vele jaren met veel liefde 

en toewijding de regelmatige ‘zorg’ van het orgel op zich neemt.  

Na het inpakken van het orgel, wordt een steiger om het orgel heen 

gebouwd, zodat ook het plafond (gewelf) bereikbaar wordt. En dan 

begint de grootste klus: het verwijderen van het oude stucwerk en het 

weghakken van beschadigde delen. U heeft vast nog wel een beeld van 

het onderstuk van de pilaren met het afgevallen stucwerk. Het herstel 

van dergelijk stucwerk gaat in verschillende lagen. Voor stuken is heel 

veel water nodig is, maar hoe los je dat op in een kerk waar geen 

wateraansluiting te vinden is? En om dit nu ook nog eens aan te 

leggen… Uiteindelijk kwam er een mooie oplossing: er was 

genoeg water voorhanden via de aanwezige brandweerslang!  

De plafonds van de galerij en de onderkant van het orgel bleken 

van zachtboard, maar dat mag niet meer vanwege de 

brandveiligheid. Vandaar dat dit alles vervangen is door 

gipsplaten die na het stuken uiteraard worden geschilderd. Wat 

een mooi werk als je er een poosje naar staat te kijken! 



Verlichting 

Naast het stucwerk wordt ook de verlichting aangepakt. 

Alles wordt ledverlichting. Het leidingwerk bleek erg 

verouderd en dat was niet meer verantwoord; dat zie je 

pas wanneer leidingen bloot komen te liggen. Alle leidingen 

worden nu vernieuwd en zoveel mogelijk onzichtbaar 

weggewerkt. Zo wordt door een pilaar geboord om 

verlichting te realiseren. Het leggen van nieuwe leidingen 

voor de plafondverlichting is een ander verhaal. Hier is 

kruip- en sluipwerk vereist! Via de toren is een klein gat, in 

de vorm van een driehoek, bereikbaar. Je moet hier doorheen kruipen om in de ruimte boven het 

plafond te komen. Ziet u het al voor zich? Een elektricien kruipend over het gewelf terwijl hij een 

nieuwe leiding trekt? Toch werden voorheen ook op deze manier lampen vervangen: kruipen over 

het gewelf, de draad laten zakken, nieuwe lamp erin en 

klaar! Zo kom je bij een renovatie nog eens wat aan de 

weet! Nieuwe verlichting biedt andere mogelijkheden. 

Er gaat straks gewerkt worden met een dashboard dat 

in te regelen is; er komt een aantal standaard-

instellingen waaronder een voor de gangbare 

kerkdienst en een voor een zgn. ‘treinopstelling’ van de 

stoelen,  zoals op kerstavond. Al met al meer flexibiliteit 

en maatwerk met het oog op de verschillende soorten 

diensten, uitvoeringen, concerten en overige verhuur 

van de kerkzaal.  

Hoe lang nog…? 

Men is met het werk aardig op schema en als je nu een 

kijkje in de kerk neemt, denk je dat het al behoorlijk 

opschiet. Maar… wat straks de meeste tijd gaat 

kosten, is het drogen. Mij is verteld dat 1 mm stucwerk 

wel 24 uur nodig heeft om te drogen! De verwachting 

is dat eind april de renovatie klaar zal zijn. Of we dan al 

meteen weer in de kerk terecht kunnen, is afwachten. 

Er zal nog veel moeten gebeuren voordat het zover is. 

Mooi wordt het in ieder geval wel! 

Ik houd u op de hoogte van de voortgang. 

                                                                                    Diny Kotterer, voorzitter 

 


