Beste gemeenteleden,
De kerkbouw is voorspoedig verlopen. Aan God alle dank en eer! Wij willen iedereen bedanken die in het
gehele traject van kerkbouw ons hebben ondersteund en voor ons hebben gebeden. Daarnaast willen wij alle
vrijwilligers hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij hebben verricht tijdens de kerkbouw. Wij hopen in
het nieuwe kerkgebouw een gezegende tijd als gemeente te mogen hebben.
D.V. zondag 4 maart a.s. hopen wij de eerste kerkdienst in ons nieuwe kerkgebouw te houden. Wij willen u
graag informeren over een aantal zaken omtrent het nieuwe kerkgebouw.

Parkeren
Wij willen u verzoeken om te parkeren op ons eigen parkeerterrein. Mochten de parkeervakken vol zijn, dan
mag er worden geparkeerd op het terrein aan de kant van de Voorstraat (bij extra plaatsen, op kaartje
hieronder). Mocht het hele parkeerterrein vol zijn, dan kan er geparkeerd worden aan de Statendam. Graag
rekening houden met de omwonenden en zo ver mogelijk naar achteren toe parkeren (richting De
Meutelaer, na ingang parkeerterrein).

In

Uit
Extra plaatsen

Houd s.v.p. de juiste rijrichting aan (pijl bovenin, parkeerterrein oprijden, pijl onderin tekening om
parkeerterrein te verlaten). De eerste diensten zijn er parkeerwachten aanwezig.

Fietsen kunnen links voor het kerkgebouw worden geplaatst in het fietsenrek.
Er zijn vijf gereserveerde parkeerplaatsen, waarvan twee invalideplaatsen. Deze bevinden zich direct voor de
zijingang van het kerkgebouw. De overige gereserveerde plaatsen bevinden zich daar direct naast en zijn voor
de twee kerkauto’s en de voorganger.

Kerkauto
Iedere week is er een auto met chauffeur beschikbaar voor mensen die moeilijk ter been zijn of om een
andere reden moeilijk naar de kerk kunnen komen. In verband met de overgang naar de nieuwe kerk zullen
er (indien nodig) twee kerkauto’s worden ingezet. Schroom dus niet om u aan te melden, mocht dit nodig
zijn. In het kerkblad “Onder de Vijgenboom” kunt u zien wie er dienst heeft. U kunt deze persoon bellen en u
opgeven om mee te rijden.

Ingang kerkgebouw
Het kerkgebouw heeft twee ingangen. Beide ingangen zijn in gebruik tijdens erediensten. De hoofdingang zal
tijdens alle andere activiteiten (zoals catechisatie en verenigingen, etc.) niet worden gebruikt. Er kan dan
alleen gebruik gemaakt worden van de zij ingang. Aan de linker zijkant van het kerkgebouw bevind zich een
ingang voor de bergruimte van de activiteitencommissie. Er zijn drie nooduitgangen. Er bevinden zich twee
nooddeuren in de kerkzaal en een nooduitgang in de grote zaal.

Kapstokken
De huidige kapstokken zullen in het nieuwe kerkgebouw worden geplaatst. De kapstokken bevinden zich op
drie locaties. In de gang vanaf de zij ingang naar de hal, aan de linkerkant van de gang tegen de muur van de
consistorie en aan de rechterkant tegen de muur van de grote zaal. Er zijn vier rijen met haakjes, graag
beginnen op het onderste haakje, zodat er voldoende ruimte is voor iedereen.

Grote zaal & crèche
De crèche zal worden gehouden in de grote zaal. In de hoek van de zaal bevindt zich een peutertoilet. Dit
toilet is enkel te gebruiken voor de kinderen in de crèche. Het is niet de bedoeling buiten de crèche gebruik
te maken van dit toilet. Tevens kunnen baby’s worden verschoond in de ruimte van het peutertoilet. De
stopcontacten in het hele kerkgebouw zijn beveiligd en vormen geen risico voor spelende kinderen.

Akoestische wanden
In de kerkzaal zijn er akoestische wanden aangebracht om het geluid te optimaliseren. Deze wanden
bevinden zich achter de preekstoel en aan de beide achterwanden van de kerkzaal. Deze wanden zijn
kostbaar en zeer kwetsbaar. Het is dus zeker niet de bedoeling om de wanden aan te raken of er tegenaan te
leunen. Wilt u ook uw kinderen hier op attent maken? Beschadigingen aan de wanden heeft direct gevolgen
voor de werking en dus voor de geluidskwaliteit!

Gereserveerde plaatsen
Momenteel hebben er diverse personen een gereserveerde plaats. Aangezien de opstelling van de stoelen
wijzigt in de nieuwe kerk is het niet mogelijk om gereserveerde plaatsen één op één over te nemen. Wij
willen daarom de reserveringen opnieuw inventariseren en uitgeven. Hebt u een gereserveerde plaats en wilt
u deze behouden, dan kunt u dit kenbaar maken bij de kerkvoogdij. U kunt mailen naar:
kerkvoogdijhhgstdam@gmail.com, bellen naar 785108, of kenbaar maken bij kerkvoogd van Maurik.
Gereserveerde plaatsen worden 10 minuten voor aanvang van de dienst vrijgegeven.

De eerste rij links en rechts van de preekstoel in de zijbeuken zijn gereserveerd voor de ouderlingen (rechts
vanuit de preekstoel gezien, kant van de trap) en de diaconie en kerkvoogdij (andere kant van de preekstoel).
De tweede rij aan beide zijden is gereserveerd voor gezinsleden van het kerkbestuur.

BHV’er en ontruimingsoefening
De BHV’er zal plaatsnemen op de achterste rij in de kerkzaal. Ook de beide kosters zullen zich bevinden op de
achterste rijen. In het voorjaar zal er een ontruimingsoefening plaatsvinden.

Bovenverdieping
Op dit moment is de bovenverdieping nog afgesloten. Dit in verband met bouwstof. Graag derhalve de
bovenverdieping en het orgelbordes niet betreden. Tijdens de kerkbouw is besloten om de bovenverdieping
nog niet af te maken en op te leveren. Na ingebruikname van de kerk zal er worden besloten hoe verder te
gaan met de bovenverdieping. Het is de bedoeling dat hier zaalruimte gerealiseerd gaat worden, alsmede is
er ruimte voor een kitchenette en toiletten. Daarnaast is er rekening gehouden met het plaatsen van een lift.
In de komende periode gaat onderzocht worden wat mogelijk is met de beschikbare financiële middelen.

Persoonlijke spullen
Wij willen u vragen na de laatste dienst in het oude kerkgebouw uw persoonlijke bezittingen (zoals
kussentjes, paraplu, etc.) mee naar huis te nemen. U kunt deze dan tijdens de eerste dienst in de nieuwe kerk
weer meenemen. Spullen welke blijven liggen, blijven achter in de oude kerk.

Vragen/opmerkingen na ingebruikname kerk
Het zal voor iedereen wennen worden in de nieuwe kerk. In de eerste weken zullen er ongetwijfeld zaken zijn
welke niet zo goed lopen dan dat we momenteel gewend zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor. Het is bij
vragen en/of opmerkingen belangrijk deze zo snel mogelijk bij de het bouwteam (persoonlijk, of per e-mail)
kenbaar te maken. Zo kunnen wij er met elkaar voor zorgen dat we ons spoedig thuis gaan voelen in ons
nieuwe gebouw.

Uitnodiging kijkochtend (herinnering)
Wij willen u als gemeente van harte uitnodigen om het nieuwe kerkgebouw te bezichtigen. De kijkochtend
zal plaatsvinden op D.V. zaterdag 3 maart 2018 van 10 tot 12 uur. Wij hopen u allen te ontmoeten!

Officiële openingsdienst
Op dinsdagavond 27 maart 2018 zal de officiële openingsdienst plaats vinden. Deze zal starten om 19.00 uur.
Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.

Foto’s kerkbouw
Gedurende het bouwtraject zijn er door diverse gemeenteleden foto’s gemaakt. Een aantal van deze foto’s
staan op de website, onder het kopje kerkbouw. Mocht u zelf foto’s hebben gemaakt, en u wilt deze delen
met de gemeente, dan kunt u uw foto’s mailen naar het bouwteam.
Een hartelijke groet,
Kerkvoogdij HHG Stellendam
Bouwteam HHG Stellendam

– kerkvoogdijhhgstdam@gmail.com
– bouwteamhhgsld@gmail.com

