
Opening Zalencentrum 
 ‘Hemelsblauw’ en 
Rehobothkerk
Westland krijgt er een prachtige concertzaal bij. 
Hier is ruimte voor muziekconcerten en voor 
cultureel en sociaalmaatschappelijke activiteiten 
zoals tentoonstellingen, oefenruimtes voor 
muziekgezelschappen, dans- en kaartclubs. 
Ook zijn er uitstekende faciliteiten voor 
zakelijke bedrijfsbijeenkomsten, congressen en 
vergaderingen. De zalen kunnen particulier en 
zakelijk gereserveerd worden voor feesten en 
herdenkingen tot wel 400 personen.
 
Bij een nieuw multifunctioneel centrum hoort ook 
een nieuwe naam. Het zalencentrum heet voortaan 
‘Hemelsblauw’ en ook de Rehobothkerk zal een andere 
naam krijgen. Zo laat de Protestantse Gemeente 
Honselersdijk zien met haar tijd mee te gaan, waarbij 
maatschappelijke participatie en toekomstgericht denken 
voorop staan.
 
De kerkgemeente heeft na uitvoerige studie gekozen 
voor een volledige restauratie en renovatie met daaraan 
gekoppeld de inzet van zalencentrum en kerkgebouw 
als multifunctioneel centrum, geschikt voor kerkelijke, 
culturele, zakelijke en sociaal-maatschappelijke 
evenementen. Op 15 februari 2016 werd begonnen aan 
de restauratie en renovatie van de Rehobothkerk en het 
bijbehorende zalencentrum. Vanaf 1 september 2016 kon 
het zalencentrum in gebruik worden genomen en vanaf 
zondag 18 december 2016 zullen de kerkdiensten in de 
vernieuwde Rehobothkerk gehouden worden.
 
Op zaterdag 17 december 2016 is er een feestelijk 
openings concert van 13.30 tot 16.30 uur, waarbij het 
prachtige Öhms-orgel bespeeld zal worden door de eigen 
organist Alexander Prins. Daarnaast treden diverse 
solisten en koren uit de regio op. Aanmelden hiervoor 
kan nog via kerkrentmeesters@pkn-honselersdijk.nl. 
Op zondag 18 december 2016 vindt de eerste feestelijke 
kerkdienst in het vernieuwde kerkgebouw plaats.
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De renovatie van het zalencentrum en de kerk werd 
grotendeels uitgevoerd door hoofdaannemer Condubouw. 
Bij het zalencentrum lag de uitdaging in het tijdspad. 
Deze renovatie heeft voornamelijk in de bouwvakantie 
plaatsgevonden, aangezien het zalencentrum de overige 
tijd verhuurd was. In de kerk lag de uitdaging in de routing 
van de werkzaamheden. Het gehele dak werd voorzien van 
nieuwe pannen, wat bij goed weer gepland moest worden. 
De werkzaamheden binnen konden bij minder weer gedaan 
worden, maar dat moest wel in de planningen van alle 
betrokken partijen passen. Met veel enthousiasme hebben 
wij dit project uitgevoerd. 
“De persoonlijke kennismaking met Frank en Claudia 
Koehler van Condubouw gaf vanaf het begin een goed 
gevoel”, zegt Hans Eeuwhorst (voorzitter college van 
kerkrentmeesters) over de samenwerking. “Frank en 
Claudia zijn aannemers met liefde voor het vak. Bij elk 
probleem werd gezocht naar een goede oplossing: niet 
de duurste, maar wel de meest technisch verantwoorde. 
Claudia is een projectleider voor wie geen brug te ver is. 
Of het nu de kerkdeuren of de gordijnen waren, er kwam 
altijd een praktische oplossing. Iedereen in het bedrijf 
werkte vanuit diezelfde cultuur en dat is mooi om te zien. 
Of het nu de timmerman, tegelzetter of loodgieter is; zij 
werken met plezier voor het vak. Alle medewerkers waren 
er ook trots op dat zij onze kerk mochten restaureren. Als 
Honselse aannemer volgde Condubouw in de traditie van de 
Honselersdijkers die de kerk in 1923 hebben gebouwd.”

Sosef Schilders uit Honselersdijk heeft het volledige 
schilderwerk binnen en buiten aangenomen. Buiten 
is onderscheid gemaakt in het zalencentrum en het 
kerkgebouw: het zalencentrum is in trendy kleuren 
geschilderd, terwijl voor het kerkgebouw het traditionele 
Zaans crème en Brabants geel is gebruikt. Het schilderen 
van de klokkentoren en de beide ventilatie-opbouwen was 
een mooie uitdaging, waar een hoogwerker van 28 meter 
voor nodig was. De stalen kozijnen van het nieuwe glas-
in-loodwerk zijn dankzij het schilderwerk goed beschermd 
tegen weersinvloeden.
Binnen is het zalencentrum strak en gemoderniseerd. 
Dankzij de coatings van Bristol Coatings uit Honselersdijk 
kunnen de binnenmuren nu tegen een stootje. De grootste 
uitdaging – en verandering – was het houten plafond 
met spanten in de kerk van 530 m2. Met hulp van twee 
hoogwerkers is dit in drie kleuren gespoten.
“Het was voor Sosef prettig om in eigen dorp deze klus te 
mogen doen”, verklaart Hans Eeuwhorst. “Er was heel veel 
schilderwerk en heel veel blauw. Aan de buitenzijde van 
de kerk moest veel herstel- en onderhoudswerk worden 
gedaan. De kerk en het zalencentrum zijn ook aan de 
binnenzijde volledig opnieuw geschilderd, waar ook veel 
herstelwerk gedaan werd. Met Sosef Schilders is het goed 
samenwerken. Ook als er eens iets mis gaat dan wordt dat 
probleemloos hersteld, net zolang tot het goed is. Het 
resultaat mag er zijn. De kerk en het zalencentrum zien er 
prachtig uit, letterlijk en figuurlijk Hemelsblauw.”

Om de bouw en renovatie te kunnen voltooien, is er 
uiteraard goed materiaal nodig. Hiervoor werd De Zeeuw 
Bouwmaterialen uit Poeldijk ingeschakeld. De bijdrage 
van De Zeeuw ligt dus voornamelijk op het dak en de 
vloer. Denk aan de bouwmaterialen als de dakpannen, 
de vloertegels, de bouwblokken, het cement en de vele 
verbindende materialen. De uitdaging lag er in om alles 
logistiek juist te plannen. Het was niet praktisch om alle 
dakpannen en tegels in een keer te leveren, dus daarin 
werkte De Zeeuw in deelleveringen. Hiervoor werkte De 
Zeeuw nauw samen met Condubouw. De partijen kennen 
elkaar goed uit eerdere projecten en hebben een goede 
onderlinge relatie opgebouwd. Logistiek ontstonden er dus 
geen problemen.
“Waarom De Zeeuw de juiste partner was voor deze klus? 
Het is gewoon een goed bedrijf”, zegt Hans Eeuwhorst 
over de keuze voor De Zeeuw. “De medewerkers denken 
goed mee en hebben ons uitstekende service verleend. 
Met name bij de aanschaf van de tegelvloer was het niet 
eenvoudig om aan een goede kwaliteitsvloer van voldoende 
vierkante meters te komen. We zijn hierbij goed geholpen 
en kregen vooraf allerlei proefmonsters te zien. Uiteindelijk 
is gekozen voor een speciaal voor ons geproduceerde 
vloertegel uit Italië. Uiteraard is De Zeeuw Bouwmaterialen 
betrokken geweest als leverancier van de bouwmaterialen 
en dat is naar volle tevredenheid verlopen.”
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Wat ga je doen?
•	 Je gaat aan de slag met een eigen klantenpakket. Je bent verantwoordelijk voor de 

complete uitvoering van plannen, acties en events. Daarbij kun je terugvallen op je 
collega’s binnen het Arling-team en op een netwerk van specialisten.

•	 Je bent aan de ene kant creatief bezig en denkt mee over concepten, aan de andere 
kant neem je de uitvoering op je en onderhoud je contacten met toeleveranciers.

•	 Je kunt goed de kwaliteit van het werk beoordelen en je kunt zelfstandig een project 
tot een goed einde brengen.

•	 Binnen het Arling-team ben je ook een aanspreekpunt voor je collega’s en je vindt het 
leuk om oplossingsgericht bij te dragen aan andere projecten.

Wat verwachten we van je?
•	 Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie en je gaat resultaatgericht te werk.
•	 Je raakt niet snel het overzicht kwijt in een veelheid van projecten en je bent praktisch 

ingesteld.
•	 Je schakelt gemakkelijk tussen uiteenlopende opdrachtgevers en projecten en je denkt 

gevraagd en ongevraagd mee.
•	 Uiteraard ben je representatief, je gaat goed en graag met mensen om en je kunt je ook 

schriftelijk goed uitdrukken

Wat kun je van Arling verwachten?
Reken op een baan met veel afwisseling bij een bureau dat tegen de  stroom in blijft groeien. 
Je krijgt de kans je stempel te drukken op de kwaliteit van ons werk, temeer omdat je van 
begin tot eind bij een project betrokken bent. Arling is een enthousiast bureau, met een 
uitstekende sfeer. Voor deze functie van 40 uur kun je rekenen op prima arbeidsvoorwaarden. 
Herken je jezelf in dit profiel? Stuur of e-mail je sollicitatie met CV vóór donderdag 17 mei 
naar:
4SAR T.a.v. de heer G. Van der Sar, ABC Westland 111, 2658 DB Poeldijk,  
Telefoon  0174 82 02 30, e-mail g.vandersar@4sar.nl

Arling is verantwoordelijk voor het complete 
communicatiebeleid van uiteenlopende 
opdrachtgevers, van strategie tot uitvoering. 
We ontwikkelen communicatieconcepten, 
zijn thuis in alle soorten van media (online 
en offline) en organiseren events. Dat doen 
we creatief en praktisch, met een gezonde 
Westlandse slagvaardigheid. We nemen 
opdrachtgevers de zorg voor grote en kleine 
projecten uit handen. Advisering, strategie 
en regie houden we in eigen huis. Voor een 
aantal uitvoerende taken werken we met 
een netwerk van vaste toeleveranciers. Die 
aanpak is in het voordeel van onze klanten: 
de kwaliteit van het werk is hoog, we zijn 
heel flexibel en we onderscheiden ons met 
heel betaalbare tarieven.

Arling werkt onder meer voor Wonen 
Wateringen, Van Vliet Contrans, Elektravon, 
WEBA, VB Group (Verbakel-Bomkas), van der 
Hout, Troost & Van Oosten Makelaardij,  
PB Techniek, Adomex, Van Mierlo 
Bouwgroep, De Winter Logistics, Don 
opleidingen, van der Hoeven van der Knaap 
en binnenkort Tour du Jour!

De opdracht aan Arling, overigens geleid door een 
Honselse onderneemster, was om de kerkelijke traditie 
op respectvolle wijze te combineren met nieuwe 
maatschappelijke en culturele gebruiksmogelijkheden. 
“De verbouwing was de kans voor een nieuwe start. Om 
de nieuwe identiteit aan te geven, moest een nieuwe 
naam gekozen worden”, zegt directeur Patricia Verbakel. 
Veel Honselersdijkers kennen het zalencentrum zoals 
dat in 1980 is gebouwd en de kerkzaal die als sinds 1954 
niet meer is veranderd.  “Het was een spannend project, 
want niet eerder ging Arling aan de slag voor een kerk 
met zalencentrum. Het was ook een uitdagend project: 
Rehoboth is geen bedrijf dat commerciële beslissingen 
maakt, er zijn vele vrijwilligers en inwoners bij betrokken.”
De nieuwe naam werd Hemelsblauw. Westland moet 
begrijpen dat in Hemelsblauw iets te vinden is dat uniek is 
voor de regio. Een gebouw met een heel eigen uitstraling 
prima geschikt voor zakelijke en particuliere evenementen. 
Een symbiose van traditionele en moderne elementen. 
De samenwerking met Arling om dat helder te profileren 
verliep heel goed. “Zij weten hun naam goed waar te 
maken, compleet met een frisse moderne uitstraling”, 
zegt Hans Eeuwhorst namens Hemelsblauw. “We geloven 
in dit concept waarin maatschappelijk, cultureel, 
zakelijk en kerkelijk gebruik samengaan.” Verbakel: 
“We zijn trots op het eindresultaat, en blij met de tevreden 
opdrachtgever!”
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