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HET RESTAURATIEWERK VAN FASE 2 EN FASE 3 (deel 1) VAN
ONZE KERK IS GEREED.
Nu ook de daken en gevels van ons bijzonder stijlvolle kerkgebouw zijn gerestaureerd, hoor
je van heel veel mensen, ook van buiten onze parochie, dat onze kerk er van de buitenkant
fantastisch uitziet. Het resultaat van deze ingrijpende herstelwerkzaamheden danken we aan
de vakmensen van Bouwbedrijf Klieverik, Leidekkersbedrijf Koenders, Glazenier Alex
Luigjes, Installatiebedrijf Vennegoor en schildersbedrijven Noordkamp/Geelen, de
deskundigheid van de heren Vincent Polman en André Rootinck van het Aartsbisdom en
onze eigen ‘Restauratiegroep’. En dat alles werd mogelijk door royale financiële steun van u.
Dank daarvoor aan u allen.

In de 2e helft van dit jaar 2010 beginnen we met de voorbereiding van de restauratie van de
laatste fase: gevels en daken van de pastorie (fase 3 ged.) en het interieur van de kerk en toren
(fase 4). De uitvoering ervan is gedacht in de 2e helft van 2011 -het buitenwerk - en in de
winter van 2011/2012 - het binnenwerk -.

DE FINANCIËN
Omdat zich tot heden geen grote tegenvallers hebben voorgedaan bij de
restauratiewerkzaamheden aan de toren en de kerk en de verwachte inflatie achterwege is
gebleven door de kredietcrisis, kunnen we volstaan met één in plaats van drie
rentevriendelijke leningen van het Prins Bernhard Cultuurfonds: de ene lening dus van €
100.000,-, welke in 2007 geregeld is.
Bij de start van de voorbereiding voor de laatste restauratiefase is thans nog een bedrag van
rond € 130.000,- beschikbaar. In dit bedrag is begrepen de gift van de Stichting Fancy Fairfeesten van € 1000,-, nog eens € 15.000,- als schenking van een instelling en het vrij gevallen
bedrag van € 20.000,- uit de post ‘Voorzieningen’ van onze parochie. We hebben dus al een
prachtige aanloop ter dekking van de kosten van de laatste fase. De kosten van deze fase
moeten nog geraamd worden maar dat hoort u van ons.
Begin volgend jaar wordt ook begonnen met de voorbereiding voor de derde en laatste grote
inzameling voor de restauratie van onze kerk, rond Pinksteren 2011. Al met al zitten we
prima op schema wat betreft de werving van de benodigde financiële middelen en de
uitvoering van de werkzaamheden. Een mooie aanloop dus naar de viering van het 100-jaar
bestaan van onze kerk en het 350-jaar bestaan van onze parochie in de periode 2013-2015.
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UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN.
Tijdens de uitvoering hebben we geen belangrijke meevallers of tegenvallers gehad. Wel heeft
op het eind het weer ons parten gespeeld, waardoor een vertraging van ca. 10 weken in de
voortgang van de werkzaamheden is ontstaan. Rekening houdend met normaal onwerkbaar
weer zouden de werkzaamheden vóór kerstmis 2009 gereedgekomen zijn; nu heeft de
oplevering van het werk plaats gehad op 9 maart 2010. De meerkosten van ca € 5000,- voor
de langere huurtijd van steiger en lift is betaald door onze parochie met bijdragen van
Bouwbedrijf Klieverik, Glazenier Alex Luigjes en Leidekkersbedrijf Koenders. Dankzij de
gecombineerde aanpak van daken en gevels van de kerk, de gunstige marktsituatie thans voor
de aanbesteding van werken, en de aanzienlijk lagere kosten voor het herstel van de ramen
dan aangegeven in het onderhoudsrapport , zijn de kosten van dit deel van de restauratie
beperkt gebleven tot € 300.000,-; geraamd was een bedrag van € 390.000,-.

