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Beste parochianen en belangstellenden,
Op dit moment - juist voor Pasen - is de orgelbouwer bezig met de laatste werkzaamheden
van de restauratie van het orgel. Met deze werkzaamheden wordt voor Deurningse begrippen
een groot project - Restauratie van de St. Plechelmuskerk - afgesloten. Een project dat reeds
in 2006 op papier begon en nu als zeer geslaagd kan worden beschouwd.
Dit succes is voor het grootste deel aan u te danken, parochianen en belangstellenden. Zonder
uw steun en grote financiële bijdrage was het niet gelukt. Instellingen, instanties en instituten
hebben weliswaar ook bijgedragen, echter deze waren vaak onder de indruk van de grote
bijdrage van de locale bevolking, hetgeen weer een positief effect had.
Beste parochianen en belangstellenden, wij waarderen zeer het vertrouwen dat u in de
‘Projectgroep Restauratie St. Plechelmuskerk’ en de Locatieraad heeft gesteld.
Het gehele project is, in de afgelopen 6 jaren, begeleid door de ‘Projectgroep Restauratie
St.Plechelmuskerk’. Zowel de werving van gelden, communicatie, als uitvoering, was in
handen van deze projectgroep. Op alle gebieden is met verstand van zaken gewerkt. Door de
deskundigheid van de projectgroep, de deskundigheid van de deelnemende bedrijven en door
de goede onderlinge samenwerking, is een mooi gerestaureerd gebouw ontstaan. Ook op
financieel gebied en tijdsplanning is het project een succes.
Op meerdere momenten tijdens de restauratiewerkzaamheden was er extra menskracht nodig.
Steeds werd met succes een beroep gedaan op vrijwilligers om bepaalde ‘klussen’ uit te
voeren. Deze welwillende medewerking van vrijwilligers maakte het voor de organisatie een
stuk gemakkelijker. In het bijzonder is er tijdens de schilderwerkzaamheden in de kerk veel
werk gedaan door vrijwilligers; voor elke viering was de kerk weer prima in orde. Ook is door
vrijwilligers veel tijd en energie gestoken in het repareren van de verlichting.
Het mag duidelijk zijn dat alle grote en kleine diensten van de vrijwilligers hebben
bijgedragen aan de kwaliteit van het werk en aan het soepele verloop van de werkzaamheden.
Beste parochianen, Projectgroep Restauratie, vrijwilligers: heel veel dank voor uw bijdrage
– op welke wijze dan ook – aan de restauratie van de kerk.

Op 21 december 2011 hebben we u meegedeeld dat, blijkens de onderzoeksresultaten, in de
kerk geen asbestvezels van de verwarmingsketel zijn aangetroffen. Om twijfels over de
veilige werking uit te sluiten, hebben we besloten de huidige 50 jaar oude ketel te vervangen.
De kosten ervan moeten nog bepaald worden en zullen worden betaald uit de post
‘voorzieningen’.
De Locatieraad

