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NIEUWE  VERWARMING  IN  ONZE  KERK  IN  BEDRIJF 

Het is nu een jaar geleden, dat we opgeschrikt werden door een mail van het 
Aartsbisdom  met de waarschuwing dat onze kerk mogelijk verontreinigd 
was met asbestdeeltjes van de verwarmingsinstallatie. We waren genoodzaakt 
onmiddellijk de kerk te sluiten. Dankzij een zeer snel uitgevoerd onderzoek 
door ACMAA wisten we tijdig, dat onze kerk gelukkig vrij was van 
asbestdeeltjes en kon de kerk nog voor Kerstmis 2011 weer open.  
In september en oktober hebben we geschreven over de noodzaak de oude 
verwarming van 1962, voorzien van asbestafdichtingen, te vervangen door 
een Mark Föhn hete lucht verwarming, ook om elk risico voor de 
volksgezondheid uit te sluiten.  

 
Inmiddels zijn alle werkzaamheden gereed en is de nieuwe verwarming 
sedert 1 november 2012  in bedrijf.  

Samen met onze kosters werken we aan de meest efficiënte wijze van 
verwarmen van onze kerk. Uitgangspunt hierbij is dat tijdens de vieringen de 
temperatuur in de kerk 16 à 18 graden Celsius is en als er geen viering is dat 
dan de temperatuur ongeveer 10 graden is. 
Als kerkbezoeker zal u wellicht een paneel met gaten zijn opgevallen, rechts 
voor in de kerk. Uit dit zg. “drukplenum” stroomt warme lucht de kerk in, 
precies naar de plaatsen waar het nodig is: bij de bezoekers en niet in de nok 
van de kerk.  

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door ACMAA, Installatie 
Adviseurs Matrix, Mercom Infra en projecten, Bouwbedrijf Klieverik, 
Lesscher Installatietechniek, Vennegoor Installatie. 
 
De totale kosten bedragen rond € 75.000,- en zijn betaald uit de post 
“Voorzieningen” van onze kerk. Aan die post voor groot onderhoud 
worden jaarlijks middelen toegevoegd uit de exploitatie van onze kerk. 
Uw jaarlijkse  financiële steun blijft van heel groot belang voor het in 
stand houden van de gebouwen van onze geloofsgemeenschap.  

Voor meer informatie en (technische) foto’s zie 
www.plechelmuskerk.nl , kopje “Verwarming” 
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Een beknopte opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden: 
 
-Onderzoek ketelhuis op aanwezigheid van asbestdeeltjes. 
-Reinigen ketelhuis en controle op resultaat reiniging. 
-Verwijderen oude ketel van 3400 kg door het dak. 
-Bouwkundige, elektrotechnische en regeltechnische aanpassingen ketelhuis. 
-Plaatsing Mark Föhn via het dak van het ketelhuis en montage luchtkanalen. 
-Herstel plat dak, brandwerend maken ketelhuis en afwerken kabelsleuven.   
-Plaatsing en inregelen drukplenum in de kerk voor gerichte uitstroom  
 warme lucht. 
 


