Een bericht van Stichting “de Kerk in Klooster” over de interieurwijziging Hof
te Zandekerk.
Ons bereikte een verzoek van de redactie van KihM om u als lezer en als gemeentelid van PG
Oosthoek een korte impressie te geven over de gang van zaken rond de werkzaamheden in
de Hof te Zandekerk. In de week vanaf maandag 16 september begonnen we met een zestal
vrijwilligers aan de uitvoering van een behoorlijk project waar we uiteraard al een draaiboek
voor hadden gemaakt. De voorste zes banken aan weerszijden werden verwijderd. Natuurlijk
moesten ze per onderdeel van elkaar worden losgemaakt en naar buiten worden getransporteerd. Ondanks de grootte van de banken ging dit vrij voorspoedig.
Daarna kon het minstens zo zware werk aanvangen: het uitbikken van de vloer. Hierbij werd
voor een groot deel de oude steenlaag met drilboor verwijderd. Er moest onder de vloer een
grote buis worden aangebracht voor de aangepaste luchtvoorziening/verwarming.
De zwarte stenen van het middenpad en het gedeelte voor het liturgisch centrum blijven
onaangesproken en hebben inmiddels al een opknapbeurt gekregen
In de daaropvolgende week werd de nieuwe betonvloer gelegd. Daarna begonnen we met
het uitvoeren van de volgende onderdelen:
❖ Eerst het voldoende stofvrij maken van de ruimte.
❖ Het opnieuw verven van de vier resterende banken aan weerszijden en het
aangebrachte paneel aan de voorzijde van de bankenrijen.
❖ Het verbeteren en aanvullen van o.a. de verschillende elektra bekabeling.
❖ Het opnieuw aanbrengen van de beide houten lambriseringen en plinten en het
verven ervan.
❖ Het behandelen van de vloer in de banken en van de trap naar het balkon.
❖ Het repareren en opnieuw sauzen van plekken op de witte muren.
Overige innovatie: er wordt een volledig nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft omdat de
oude toch steeds meer mankementen te zien geeft en om met het oog op de toekomst we
betere apparatuur nodig zullen hebben.
Ook de verlichting wordt vernieuwd om i.t.t. nu de gehele ruimte beter te kunnen verlichten.
Omdat de betonnen vloer voldoende droog moet zijn, is het op het moment van dit
schrijven, 18 okt., nog niet geheel duidelijk of de nieuwe houten vloer binnen de gestelde
tijd gelegd kan worden. We streven er naar dat het voor de eerste kerkdienst van 10
november gereed zal zijn maar kunnen dat niet garanderen. Natuurlijk zullen dan wel de
bestelde nieuwe stoelen binnen zijn. In de komende weken zullen nog wat laatste
schoonmaakwerkzaamheden moeten plaatsvinden. De stenen vloer in de lijnolie worden
gezet, de kansel in de antiekwas e.d. Zo zullen er nog wel meer kleinere taken op onze weg
komen om direct mee te nemen bij deze herinrichting.
Tot nu toe lopen de werkzaamheden voorspoedig. De nu gerealiseerde ruimte met een
flexibele mogelijkheid van variabele stoelopstelling e.d. biedt nieuw perspectief voor

toekomstig gebruik ervan. Een eerste gelegenheid om dit te ervaren is de eerstvolgende
kerkdienst op 10 november en de komende Wintermarkt in het weekeinde daarna.
Wanneer u de overige activiteiten uitgaande van onze stichting KiK een warm hart
toedraagt, kunt u vriend worden van onze Stichting. Daarvoor kunt u zich eenvoudig
aanmelden bij onze penningmeester: dhr. Groenewegen. U ontvangt dan regelmatig de
Nieuwsbrief.
Op onze website (www.stichtingdekerkinklooster.nl) kunt u meer informatie vinden. Via
Facebook @stichting”dekerkinklooster” kunt u ons ook volgen.
Hieronder treft u een tweetal foto’s aan van de situatie van 18 okt. toen de lambrisering net
gereed was gekomen.
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