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De laatste fase van de restauratie is begonnen!!
DE FINANCIËN
Eerder schreven we al in ’t Klöpke, dat de derde en laatste grote inzameling rond Pinksteren
2011 voor de restauratie het prachtige bedrag van € 84.600,- heeft opgebracht. Daarmee komt
het totale beschikbare budget voor de laatste fase op € 275.000,-. Een bijzondere felicitatie
aan alle weldoeners in onze gemeenschap, want nu kunnen we het volledige restauratieplan
afmaken, inclusief de renovatie van het grote kerkorgel. Een resultaat ook door grote
eensgezindheid van alle inwoners van Deurningen, Hasselo en Gammelke. Een groot besef
ook bij iedereen waar we samen mee bezig zijn en voor wie.

WERK AAN DE KERK EN PASTORIE IN 2011-2012.
Het werk aan de pastorie is in volle gang en kan bij stabiel weer in oktober voltooid worden.
De leibedekking en bitumineuze dakbedekking van het platte dak worden vervangen. De
goten worden volledig vervangen. Kapot houtwerk aan goten, boeien en kozijnen wordt
vervangen. Op een aantal plaatsen wordt metselwerk vervangen en voegwerk uitgevoerd. De
gehele pastorie wordt geschilderd.
Het interieur van de kerk wordt in het nieuwe jaar onder handen genomen. We hebben
gekozen voor een zodanige aanpak, dat weekendvieringen en bijzondere vieringen door de
week in de kerk gehouden kunnen worden. Het blijft gewenst wat meer uit te wijken naar de
kapel.
In de week van 2 januari 2012 zal het grote orgel ingepakt worden en kwetsbaar
kerkmeubilair verwijderd worden. De ringleiding kan niet gehandhaafd worden vanwege het
herstel van het stukadoorwerk en wordt na 2 januari verwijderd. Vanaf 9 januari wordt het
hoge steiger in de kerk gebouwd. Eind februari is het stukadoor-, voeg- en schilderwerk aan
de kerk gereed en wordt de steiger verwijderd. In maart wordt de nieuwe ringleiding
aangebracht en volgt het herstel van het orgel. Eind maart 2012 zijn alle werkzaamheden in
de kerk voltooid. Op het moment dat de kerk open gesteld wordt voor vieringen, zullen de
banken stofvrij gemaakt worden. Het Paasfeest 2012 vieren we dus in de volledig
gerestaureerde kerk.
De Projectgroep Restauratie is buitengewoon blij en dankbaar voor alle medewerking bij het
tot stand brengen van deze forse klus. Wij durven al te zeggen:
“Onze kerk blijft heel lang staande”.
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De totale kosten van de laatste fase hebben we na aanbesteding begroot op € 260.000,-.
Mocht de restauratie nog tegenvallers met zich brengen, dan kunnen we die opvangen binnen
het beschikbare budget.
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RESULTATEN VAN DE AANBESTEDINGEN.
In juni j.l. hebben we de restauratie van het dak en de gevels van de pastorie en van het
interieur van de kerk aanbesteed.
* Laagste inschrijver van het bouwkundig bestek was Bouwbedrijf Klieverik.
* Laagste inschrijver voor het dakdekkerswerk was de Fa. Koenders in Neede.
* Het loodgieterswerk is aangenomen door Vennegoor Installatie in Weerselo.
* Het schilderwerk is aangenomen door de Combinatie Noordkamp/Geelen.
* Orgelmakerij Reil in Heerde gaat het grote orgel herstellen.

