Beste gemeenteleden,
Graag willen wij u informeren over de laatste stand van zaken omtrent de kerkbouw. De bouwvakvakantie
nadert het einde en morgen zal de bouw van ons kerkgebouw weer verder gaan. Om u op de hoogte te houden
van de zaken die spelen, ontvangt u deze nieuwsbrief.

Eerstesteenlegging
Zaterdag 8 juli jl. werd de symbolische eerste steen gelegd door Ds. Bouwman. We mochten opmerken dat er
grote belangstelling was vanuit de gemeente voor dit bijzondere moment. Na het officiële gedeelte kon een
ieder het nieuwe kerkgebouw bezichtigen. We willen Bakkerij Bleumink bedanken voor het sponsoren van de
heerlijke gebakjes. We mogen terugzien op een fijne ochtend met elkaar. De foto’s van de eerstesteenlegging
zijn geplaatst op de website van de kerk: www.hhgstellendam.nl

Bereiken hoogste punt kerk
Komende weken zal er aan het dak worden gewerkt. Het zal voorzien worden van dakbeschot en daarna zullen
gelijk de dakpannen gelegd worden. Ook de twee topgevels zullen verder worden opgemetseld. Op D.V. vrijdag
1 september 2017, waarschijnlijk in de ochtend, zal het hoogste punt worden bereikt en de torenspits op het
dak worden geplaatst. U bent van harte welkom om dit te bekijken. In verband met de veiligheid zal u het
bouwterrein niet kunnen betreden. Ook zal er geen officieel gedeelte zijn, maar u bent natuurlijk van harte
welkom om dit gebeuren vanaf de openbare weg te komen bekijken. Met de werklui die op dat moment op de
bouwplaats zijn, wordt er aan het hoogste punt kort aandacht gegeven.

Oplevering kerk
De verwachting is dat de kerk in december 2017 opgeleverd zal worden door Middelwateringbouw. Aan het
begin van het nieuwe jaar kan er gestart worden met de eigen werkzaamheden. In de komende tijd zal er door
het bouwteam gewerkt gaan worden aan de inventarisatie en aanpak van het eigen werk.
De volgende werkzaamheden zullen in eigen beheer worden uitgevoerd:
-

Monteren sanitair
Monteren keuken
Afmonteren elektra
Schilderwerkzaamheden
Leggen van de plavuizen
Maken van de preekstoel, liturgieborden, doopvont e.d.
Aanleggen bestrating
Verhuizen van inventaris

Vrijwilligers
In het beginproces van de kerkbouw heeft u zich aan kunnen melden als vrijwilliger. Mocht u dit nog niet
gedaan hebben, dan kun u dit alsnog doen via het volgende emailadres: bouwteamhhgsld@gmail.com.
In het najaar hopen wij een start te gaan maken met de planning van de vrijwilligers. Wij zullen de
desbetreffende vrijwilligers hierover informeren, zodat zij weten wat er van hen verwacht gaat worden.
Probeer rekening te houden dat de werkzaamheden in de eerste maanden van volgend jaar gepland zullen
worden.

Contactgegevens
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot de kerkbouw, dan kunt u deze via onderstaand
e-mailadres aan ons stellen. Het bouwteam zal de binnengekomen mail behandelen in haar maandelijkse
vergadering. Het e-mailadres is: bouwteamhhgsld@gmail.com.

Tenslotte
Alle genoemde tijdstippen zijn D.V. We willen u vragen de kerkbouw op te dragen in uw gebed en tot de HEERE
te bidden of Hij ons wijsheid en kracht wil schenken in alle taken die wij uitvoeren.

Een hartelijk groet,
Bouwteam HHG Stellendam
Albert van Rossum, Marius van Maurik, Frans v Oostenbrugge, Cor Keijmel, Remon vd Linden & Agnes Kievit

