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Inhoud

• Voortgang bouw:
– vorderingen
– tegenslagen
– mijn eerste impressie
– kijkmomenten
– planning

• Hergebruik stoelen kerkzaal:  proefzitten



Afwerking binnenmuren



Afwerking jeugdruimte



Afwerking hal



Tegenslagen 

• Veel vocht in het gebouw!
• Schimmel onder dakplaten van de hal: 

onderzoek loopt
• Dampwerende folie op het dak deels verkeerd 

aangebracht – onderzoek Bureau Dakadvies
• Luchtwarmtepomp te groot voor CV ruimte-

moet vergroot en dubbele deuren krijgen
• Plafond kerkzaal door vocht deels aangetast



…..ombuigen naar voordelen
• Besluit:  we laten het plafond van de kerkzaal 

volledig vernieuwen!
• Voordelen:
– betere kwaliteit voor langere termijn
– beter lichtplan (los van oude lampgaten)
– voor relatief lage meerkosten

……. én PB knokt hard voor herstel  van alle gebreken 
en voor oplevering met de kwaliteit volgens bestek.
PGA is inmiddels betrokken, volgende week gesprek 
met HP.



Mijn eigen eerste impressie

“de ruimte en balans in de kerkzaal, 
hoogte in de hal, breedte van de gang 

gaven mij een geweldig gevoel”

… samen met alle heiligen,
in staat zijn te vatten,
hoe groot de breedte en 
lengte en hoogte en diepte is,
bovendien te kennen de liefde 
van Christus…

-Efeze 3:18,19-



Kijkmomenten

• 18 en 20 maart a.s. 16.30 – 17.30 uur voor 
vertegenwoordigers van gebruikersgroepen  
(zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen)

• 28 maart a.s. 16.00 – 17.00 uur voor maximaal 
80 leden uit de geloofsgemeenschap



Planning
• Huidige opgave van aannemer - oplevering in 

week na Pasen  (de Oversteek in week 12)
• Twijfel of alle kwaliteitspunten dan opgelost 

zullen zijn
• Toren en pergola aan Eglantierlaan-zijde zullen 

niet af zijn 
• Vanwege vochtigheid van gebouw twijfel of het 

orgel in zomervakantie al opgebouwd kan worden
• Mogelijk noodzakelijk om opening later te doen 

dan op startzondag (half september)



Stoelen kerkzaal

• Hergebruik van bestaande stoelen…..
……..al voorzien van nieuwe doppen!

• Vervanging van de grijze stoffen stoelen…….
………u kunt proefzitten op een voorbeeld stoel 
(zullen stoelen mét leuning worden)

Geef uw mening over: zitcomfort en kleurstelling



Vragen   

Vragen kunnen ook naar 
prbouw@3ranken.nl


