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DE AANPAK VAN DE VOLGENDE FASE VAN DE RESTAURATIE. 

In 2006 hebben we een indeling gemaakt voor de uitvoering van het gehele project. Even in 
herinnering: 1e fase de toren, 2e fase de daken, 3e fase de gevels, 4e fase het interieur.  
Tijdens de voorbereiding van de bestekken voor de 2e fase bleek, dat bij splitsing van de 
uitvoering van de daken en de gevels twee keer een omvangrijk steiger nodig is. We hebben 
ervoor gekozen het dak en de gevels van de kerk als een combinatie van de 2e en een deel van 
de 3e fase aan te pakken in 2009. Deze gecombineerde aanpak voor het dak en de gevels van 
de kerk in 2009 levert een besparing aan kosten van de steiger van € 10.000,-. 
Het resterend deel van de 3e fase wordt gekoppeld aan de 4e fase dus het dak en de gevels van 
de pastorie gecombineerd  samen met het interieur van de kerk. We kunnen nog overwegen 
de uitvoering van deze werken te splitsen.  

WERK AAN DE KERK IN TWEEDE HELFT 2009 
Op 19 juni j.l. hebben we de restauratie van het dak en de gevels van de kerk aanbesteed. 

 Laagste inschrijver van het bouwkundig bestek was Bouwbedrijf Klieverik. 
 Laagste inschrijver voor het dakdekkerswerk was de Fa. Koenders te Neede. 
 Het loodgieterswerk is aangenomen door Installatiebedrijf Vennegoor te Weerselo. 
 Laagste inschrijver voor het glas-in-loodwerk was Alex Luigjes te Amersfoort. 
 Het schilderwerk is aangenomen door de Combinatie Noordkamp/Geelen. 

De totale kosten worden op basis van de inschrijvingen en onvoorzien momenteel geraamd 
op € 310.000,-.Vanzelfsprekend blijven er bij restauratiewerkzaamheden altijd onzekerheden  
maar de kosten blijven in ieder geval binnen de oorspronkelijke raming van € 390.000,-.  
Bij het Aartsbisdom hebben wij machtiging gevraagd voor gunning van de opdrachten aan de 
laagste inschrijvers. Rond 1 september 2009 wordt begonnen met: 

 het herstel van kapot kapwerk en goten en het vervangen van de leien van het 
kerkdak; 

 het herstel van het voegwerk van de muren van de kerk;  
 het vervangen van de hemelwaterafvoeren en de dakbedekking van platte daken; 
 het herstel van 30 gefigureerde en gebrandschilderde glas-in-loodpanelen, het 

plaatsen van voorzetvensters voor alle ramen van de kerk, het vervangen van 
gebroken/ ontbrekend glas; 

 buitenschilderwerk aan dakkapellen, kozijnen, ramen en deuren van de  kerk. 
 

Kerstmis 2009 zullen zullen al deze werkzaamheden gereed zijn.  
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DE FINANCIËN. 
In het najaar van 2008 hebben ondernemers het mooie bedrag van € 10.000,- bijeen gebracht 
voor de restauratie van de kerk. Rond Pinksteren van dit jaar gaven parochianen en 
belangstellenden in de 2e grote inzameling het prachtige bedrag van ca € 110.000,-. 

Inclusief de bijdrage van € 100.000,- uit de post voorzieningen van de parochie hebben onze 
parochianen en belangstellen in ons dorp tot heden al ruim € 450.000,- beschikbaar gesteld en 
toegezegd voor de restauratie. Gelden, die volledig te goede komen aan de kerkelijke 
gebouwen van onze gemeenschap. Heel veel dank aan u allen voor uw bijdrage aan deze 
omvangrijke restauratie voor deze historische gebouwen, die het middelpunt blijven van ons 
dorp. Met de gemeente Dinkelland zijn we in goed overleg over de gemeentelijke bijdrage. 

Met de geweldige steun van iedereen zien wij kans om deze restauratie te doen slagen.   


