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Leuk dat je meedoet aan de kerkgeBOUWwedstrijd van de Adventskerk. De Adventskerk viert dit jaar haar 
100-jarige bestaan. Om die reden hebben wij deze leuke bouwwedstrijd uitgeschreven waar iedereen aan 
mee kan én mag doen!

De opdracht voor deze wedstrijd luidt: 
Bouw de 100-jarige Adventskerk na; gezien door de ogen van alle Alphenaren. 

Dit mag met allerlei materialen zoals lucifers, ijsstokjes, LEGO-stenen, karton, klei, hout, etc. 
Alle bouwwerken zullen tijdens de expostite in de kerk in mei en juni worden tentoongesteld voor het grote 
publiek. Dus ook jouw bouwwerk zal te zien zijn! 

Achtergrond informatie over de Adventskerk
Op de hoek van de Julianastraat en de Castellumstraat, recht tegenover de Alphense brug, heeft de 
Adventskerk een zeer opvallende ligging. Je bent er vast wel eens langsgelopen of langsgefietst. 

De 40-meter hoge kerktoren is vanaf veel plekken in Alphen aan den Rijn en directe omgeving goed 
zichtbaar. Als je boven staat heb je een prachtig vergezicht over het centrum, de omgeving en aanliggende 
steden en dorpen. Jammergenoeg is de toren niet open voor publiek. Maar daar hebben we een mooie 
virtuele torenklim op bedacht, die binnenkort op de website van Stichting Vrienden van de Adventskerk te 
vinden is. 

De Adventskerk heeft een plattegrond van een Grieks kruis, met armen van gelijke lengte. De afmetingen 
van de kerk zijn indrukwekkend: van voor- tot achtergevel 36,81 m, de diepte van de opgaande gevels van 
voor tot achter 31,93 m. De gehele breedte van de kerk 29,43 m en de hoogte tot aan de bovenkant van de 
zandsteenafdekking van de topgevels 22,20 m. De toren heeft een hoogte van 40 m.

Het werk aan de huidige Adventskerk begon in 1920 en werd gebouwd naar een ontwerp van de architect 
W. Ch. Kuiper, die ook de bouw begeleidde. Voor dit gebouw heeft de Nieuwe Badkapel te Scheveningen 
model gestaan. In 1922 is de bouw afgerond. Dit is 100 jaar geleden, vandaar dat wij deze mijlpaal groot 
vieren met allerlei feestelijke activiteiten en concerten. 

Je zult nu vast genoeg inspiratie hebben om een mooi bouwwerk te maken van de Adventskerk. Op internet 
is nog veel meer te vinden over de Adventskerk. 

Adres Adventskerk
Julianastraat 69, Alphen aan den Rijn

Hoe kan je mee doen?
Schrijf je in op de website www.vriendenvandeadventskerk.info/kerkgebouwwedstrijd. 
Laat hier je naam, adresgegevens en je leeftijd achter.
Hier kun je ook de richtlijnen van deze leuke bouwwedstrijd vinden. Start met je bouwwerk en lever deze in 
op 7 mei 2022. Zie details verderop in dit document. 
Wij wensen je veel bouwplezier!
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Richtlijnen voor de kerkgeBOUWwedstrijd
•       Het ontwerp moet door 1 persoon te verplaatsen zijn
•       Het moet op een tafel kunnen staan
•       Alle materialen mogen worden gebruikt
•       Je mag zelf de vorm bepalen
•       Het moet een respectvolle, positieve, niet aanstootgevende en feestelijke uitstraling hebben
•       Het staat in het teken van 100 jaar Adventskerk: De kerk gezien door de ogen van Alphenaren.

Inleveren bouwwerken
Alle bouwwerken kunnen ingeleverd worden in de Adventskerk, uitsluitend op zaterdag 7 mei tussen 
11:00-15:00 uur. Vervolgens worden alle ingeleverde kerkgebouwen op 14 en 28 mei en 11 juni 2022 
tentoongesteld in de kerk. Adres van de Adventskerk is Julianastraat 69 in Alphen aan den Rijn.

Juryprijs
Een professionele jury zal de bouwwerken beoordelen. De jury bestaat uit o.a. de wethouder van cultuur. Op 
zaterdag 11 juni om 13:00 uur worden de winnaars van de juryprijs bekendgemaakt. Er zijn mooie prijzen te 
winnen! 

Publieksprijs
Er is ook een publieksprijs. Bezoekers van de tentoonstelling in de kerk kunnen een stem uitbrengen op hun 
favoriete bouwwerk. Dus ben je buiten de juryprijzen gevallen, dan maak je altijd nog kans op de 
publieksprijs. Vraag familie en vrienden naar de Adventskerk te komen tijdens de genoemde open dagen, 
zodat ze op jouw bouwwerk kunnen stemmen. Meer stemmen, betekent een grote kans op het winnen van 
de publieksprijs. De winnaar van de publiekprijs wordt op 25 juni bekendgemaakt.  

Tentoonstelling
Op maar liefst 4 zaterdagen in mei en juni, staan de deuren van de kerk wagenwijd open. Op deze dagen 
organiseert de Adventskerk onder meer een tentoonstelling die het verhaal van 100 jaar kerk aan bezoekers 
vertelt. De expositie wordt ondersteund door dans- en muziekvoorstellingen, een virtuele torenklim, een 
spannende escape room én dus ook deze kerkgeBOUWwedstrijd.

Toegang is GRATIS en geschikt voor alle leeftijden. 

Openingsdagen tentoonstelling 14 mei, 28 mei en 11 juni. Op 25 juni is er een escape room. 
Openingstijden alle genoemde dagen: 11:00-16:00 uur. 
Voor meer informatie over het volledige feestprogramma: www.vriendenvandeadventskerk.info
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