Protestantse Gemeente te Tienhoven
College van Kerkrentmeesters
Correspondentieadres: Heuvellaan 8 te 3612 BA Tienhoven

Aan alle belangstellenden

Tienhoven, 24 augustus 2015
Betreft: uitnodiging tot het bijwonen van een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 4 september
2015 ter gelegenheid van de renovatie van het exterieur van “De Kerk” te Tienhoven

Geachte heer/mevrouw,
Op vrijdag 4 september a.s. zal, na een grondige renovatie van het exterieur, “De Kerk” worden
heropend.
Als College zijn wij trots dat aannemersbedrijf Van Zoelen er met haar personeel en met hulp van ons
geweldige klusteam in is geslaagd ons kerkgebouw zo prachtig te renoveren. Onze dankbaarheid zal
worden gevierd in onze dienst op startzondag, 6 september a.s., waar uiteraard iedereen van harte
welkom is.
Net voor de startzondag willen wij de “oplevering” van deze renovatie van het exterieur een feestelijk
tintje geven.
Namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Tienhoven nodigen wij u
hierbij van harte uit aanwezig te zijn bij deze feestelijke bijeenkomst op het kerkplein van “De Kerk”aan
de Laan van Niftarlake 60 te Tienhoven.
De bijeenkomst vangt aan om 19.00 uur. Om 19.30 uur zal de plaatsing van de haan op de torenspits
plaatsvinden. De ceremonie zal rond 20.30 uur zijn afgelopen.
Wij zijn blij dat de brandweer van Tienhoven haar medewerking heeft toegezegd door met behulp van
de ladderwagen van de brandweer Maarssen enkele personen naar de torenspits te brengen, Daar zal
dan ‘‘de haan” onder toeziend oog van de heer Joop van den Berg, de projectleider van bouwbedrijf
Van Zoelen, worden geplaatst.
Het plaatsen van de haan wordt gefilmd met behulp van een drone. Op het kerkplein zal een scherm
worden geplaatst, zodat eenieder op het kerkplein deze plaatsing iets later op de avond ook kan zien.
Na deze ceremonie zal de voorzitter van de kerkenraad de nodige woorden spreken. Na deze
toespraak kunt u desgewenst de kramen bezoeken, waar o.a. de diverse authentieke materialen die
tijdens de bouw zijn aangetroffen, worden tentoongesteld.
Ook kunt u nog (eens) de fotosessie bekijken, waarop de werkzaamheden zijn vastgelegd die tijdens
de renovatie zijn uitgevoerd. Natuurlijk wordt er ook voor koffie, thee en limonade gezorgd.
Soli Deo Gloria zal aanwezig zijn om de opening muzikaal op te luisteren.
Wij hopen dat u van onze uitnodiging gebruik wilt maken.
Namens het College van Kerkrentmeesters,

E. van Rooijen,
voorzitter

