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Restauratie H. Plechelmus Kerk Deurningen

Lente 2012

De laatste fase van het restauratieplan van de St.
Plechelmuskerk is gereed.

DE FINANCIEN
In de Nieuwsbrief van ‘Herfst 2011’ hebben we u verteld, dat met uw bijdragen van de derde
grote inzameling van Pinksteren 2011 het beschikbare budget voor de laatste fase € 275.000,bedraagt en de kosten geraamd zijn op € 260.000,-.
We weten nu, dat het bedrag van € 260.000,- toereikend is. Wel hebben we nog wat extra
kunnen doen: de meer dan 30 jaar oude vloerbedekking in de sacristie is vervangen en we
hebben een nisje laten maken voor de duifjes van de dopelingen.
TOT SLOT
Deze is de laatste Nieuwsbrief van de
‘Projectgroep Restauratie St. Plechelmuskerk”
in de periode 2007-2012.
Wij hopen, dat u deze periodieke informatie als
welkom en duidelijk hebt mogen ervaren.
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HET INTERIEUR VAN ONZE KERK.
Van nabij hebben we kunnen zien wat er deze winter zoal in het binnenste van onze kerk is
gebeurd. Afgaande op de reacties van mensen dan beantwoordt het resultaat zeker aan de
verwachtingen.
Bouwbedrijf Klieverik heeft alle bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd voor b.v. het
voegwerk en de nis voor duifjes voor dopelingen bij het Maria-altaar.
De schildersbedrijven Combinatie Noordkamp/Geelen heeft gezorgd voor het grote steiger
op ca 5 m hoogte, het stucwerk, het schilderwerk, het schoon maken van alle ramen en het
reinigen van het grote kruis in het priesterkoor. Een buitengewoon forse klus welke door alle
medewerkers op een zeer zorgvuldige wijze is geklaard.
De orgelbouwers van Reil uit Heerde hebben ons mechanisch orgel -volgens meerdere
deskundigen van grote kwaliteit- op een gedegen wijze verbeterd.
Veel dank aan al die professionele mensen maar ook aan onze vrijwilligers, die met vele handen spandiensten een schitterende bijdrage hebben geleverd: de wekelijkse schoonmaak, het
vervangen van de ringleiding, nieuwe armaturen in het portaal en nieuwe fittingen, kaarsjes en
spaarlampen op de kroonluchters.
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LENTE 2012, WE SCHRIJVEN: “ ONZE KERK BLIJFT STAAN”
Samen hebben we in 2007 ‘ja’ gezegd tegen het restauratieplan en de financiële consequenties
ervan. Samen hebben wij dat in de periode tot en met 2012 waar gemaakt.
Met een uitstekend gevoel en ook met enige gepaste trots kunnen we melding maken van de
afronding van het restauratieplan.
Eigenlijk toch ook een historisch moment, omdat we met z’n allen onze kerkelijke en
beeldbepalende gebouwen in onze gemeenschap in goede kwaliteit het eeuwfeest laten
beleven in 2013. Zeker is dat velen van ons ook in de toekomst in onze kerkelijke gebouwen
samen liturgie zullen vieren en troost en steun zullen vinden bij elkaar. Daarom zijn deze
voorzieningen voor onze samenleving zo belangrijk.
Wist u trouwens dat jaarlijks ca. 23.000 mensen de deuren van onze kerk en parochiehuis
passeren! Toch de moeite waard om onze gebouwen nog een lang leven mee te geven.

