»s-Gravenhage, 1 Maart 1955»
Vnaalsdorperweg 31.

Aan onze Medewerkers,
Leden van den Raad van Beheer der
ïïijkstichting ''Duinzichtkerk" Hooggeachte Heeren,
Ongetwijfeld heeft Is zelf reed3 waar ge
nomen, dat wij met den houw onzer Wijk-keric zeer voorspoedig
zijn geweest„ Kaast de algemeene berichten in Kerkbode en
Luchter, is het mij een genoegen U hiermede enkele dingen
meer in 't bijzonder te melden, n.1. in verband met de ver
richtingen van het dagelijksch bestuur en de bouwcommissie.
let is met het inwendige der Kerk nu
zcldver,dat met het aanbrengen der wandbetimmering begonnen
is o Alles was hiervoor reeds klaargemaakt door de Firma
Conijnj cidk de Kansel. De eiken banken worden vervaardigd
door de Firma inutters. Gezien den bekwamen spoed, waarmede
gewerkt wordt bestaat er redelijke kans, dat alles medio
April gereed zal zijn. De inwijding zou dan hoogstwaarschijn
lijk kunnen plaats hebben vóór Goeden Vrijdag.
In den toren komen drie luidklokken af
gestemd op C.DIS.F. è n een electrisch uurwerk, te leveren
door de “Electro-uurwerken1* (zulks op advies van den Gemeen
telijken Inspecteur).
Het electro-pneumatische orgel (21 spre
kende stemmen) wordt vervaardigd door de Firma Standaart
(Schiedam).Het orgel zelf komt in de zijwand van het koor;
de speeltafel komt op de achtergalerij.
De centrale verwarming werkt nu reeds
ongeveer twee weken (automatische oliestookinrichting) en
voldoet uitstekende Het toegepaste systeem verzorgt 's-zomers
ook de ventilatie, bij gesloten ramen.
Tot koster is (na een ernstig onderzoek
door het D.B* van verschillende candidaten) benoemd de Heer
W.Leijh Alhier.Hij was vroeger bouwkundig opzichter bij een
Indische maatschappij. Zijn benoeming geschiedde op grond
van persoonlijke kennismaking en waardevolle referenties,die
wij buiten hem om verkregen, ook uit onze kerkelijke kringen.
Voor het organistschap werd een examen
gehouden j .1„Zaterdag in de Wilhelminakerk waarbij ons als
technische adviseurs ter zijde stonden de Heeren Organisten
G.J.van Leeuwen en A.Engels.Het resultaat was, dat besloten
werd tot een proef met den Heer H.Stoppendaal, leerling van
het Conservatorium, Alhier.

Mijne Hoeren, dit schrijven richt ik tot
U uit behoefte Uw belangstelling door mededeeling dezer byzonderheden, levendig te houden. Over eenige weken hoop ik U
te kunnen uitnoodigen om, aleer de Kerk wordt ingewijd, een
en ander te komen bezichtigen„
Mag ik Uw speciale aandacht vragen,voor
twee dingen?
Allereerst voor het hier ingesloten
schrijven inzake de vorming van een "Commissie van Ontvangst'1
,
Gaarne zou ik Uw gewaardeerde medewerking hierin hebben.Aan
een aantal belangstellende Heeren in onzen Wijk richt ik
hetzelfde verzoek.
Ook moge ik U attent maken op het feit,
dat wij eerlang plaatsenverhuring in de kerk zullen hebben.
De Luchter van Maart bevat hierover nadere byzonderheden.Indien U speciale wenschen hieromtrent heeft (de plaatsen varieeren van F 5 - F 15 ),wilt U deze aan ons kenbaar maken?
Met vriendelijken groet,ook aan de Uwen
en met de meeste hoogachting,
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