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DE AANPAK VAN DE LAATSTE FASE VAN DE RESTAURATIE.
In 2006 hebben we een indeling gemaakt van de fasering 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. Om een besparing te bereiken in de kosten van de steigerwerken hebben we in 2009
besloten tot uitvoering in drie fases.
We zijn nu begonnen met de voorbereiding van de laatste fase:
- De derde en laatste grote inzameling rond Pinksteren van dit jaar;
- De restauratie van de gevels, goten en daken van de pastorie in de 2e helft van dit jaar;
- Het schilderwerk van het volledige interieur van de kerk in de het 1e kwartaal van volgende
jaar; winterwerk.
Op dit moment maakt de Restauratiegroep samen met de schildersbedrijven Noordkamp en
Geelen een plan, om tijdens de uitvoering van het schilderwerk aan wanden en gewelven de
kerk te kunnen blijven gebruiken voor vieringen.

In het priesterkoor links, achter en rechts van het grote orgel zijn de wanden afgewerkt met
asbestplaten. Wij vinden het niet verantwoord deze platen daar te handhaven. Vooruitlopend
op het schilderen van de kerk en de onderhoudsbeurt van het orgel zal door een erkend
bedrijf een asbestinventarisatie rapport worden opgesteld, een omgevingsvergunning
aangevraagd worden voor het verwijderen van de platen en vindt verwijdering en afvoer
plaats door een erkend bedrijf Bekke Recycling in Weerselo.
De kosten zijn geraamd op € 5000.

DE FINANCIËN
Wij verwachten, dat de kosten van de restauratie van de laatste fase ca € 300.000 zullen
bedragen. In de brochure, die u ontvangt rond Pinksteren bij de derde grote inzameling,
wordt uitgelegd hoe tot heden de werving van de gelden verlopen is en wat naar verwachting
de kosten zullen zijn van de volledige restauratie.
Op dit moment hebben we een bedrag van rond € 200.000 beschikbaar voor de uitvoering
van deze laatste fase. Hierin is begrepen de 2e gift van de Rabobank Centraal Twente van €
10.000 voor ons restauratieplan en een bedrag van € 7.000 van de gemeente Dinkelland als
bijdrage in de onderhoudskosten in de achterliggende jaren.
Voor de voltooiing van het restauratieplan is dus nog een bedrag van € 100.000 nodig.
Rond Pinksteren van dit jaar bezoeken we u weer -alle parochianen en belangstellenden in
ons dorp- met het verzoek om met uw bijdrage deze beeldbepalende gebouwen voor ons
dorp in stand te houden.
Samen hebben we in 2007 ‘ja’ gezegd, nu kunnen we het plan samen afmaken.
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Ons fraaie kerkorgel is gebouwd in 1980 en nu na 30 jaar toe aan een flinke onderhoudsbeurt.
We hebben de Katholieke Klokken- en Orgelraad gevraagd ons te adviseren wat er moet
gebeuren en hoeveel de kosten zullen zijn om dit prachtige orgel in goede staat te houden.
Het zou heel fijn zijn, als we bij het voltooien van het restauratieplan ook ons orgel weer in
een prima staat hebben.
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GROTE ORGEL EN PRIESTERKOOR.

