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Waar staan we met de restauratie van onze St.
Plechelmuskerk?
Het is echt waar! Nu -eind 2011- kunnen we opschrijven dat de beeldbepalende gebouwen in
het hart van Deurningen aan de buitenkant volledig gerestaureerd zijn.
Vanaf 2006 hebben we samen gesproken en nagedacht wat ons te doen staat voor het in
stand houden van onze toren, kerk en pastorie. Samen ook hebben we ja gezegd en samen
hebben we woord gehouden om deze buitengewoon belangrijke klus te realiseren. Het
resultaat is prachtig en daar mogen we trots op zijn.

We kunnen de kerk blijven gebruiken voor alle gebruikelijke vieringen en de Mariakapel blijft
gewoon toegankelijk. Elke zaterdag worden de banken stofvrij gemaakt. Bij gewone
weekendvieringen gebruiken we het voorste deel van de kerk t/m de zijbeuken ter beperking
van de schoonmaak. Om vervuiling te voorkomen worden kussens op stapels in de gangen
gelegd. U kunt voor gebruik tijdens de viering een kussen meenemen en daarna weer terug
leggen.
De verlichting, geluidsinstallatie en verwarming bevinden zich beneden de steigervloer en
blijven dus in gebruik. De ringleiding voor slechthorenden moet voor het werk tussentijds
verwijderd worden. In maart wordt de nieuwe ringleiding aangelegd.
Het grote kerkorgel wordt in de eerste week van januari ingepakt door de orgelbouwer en in
de maand maart gerenoveerd. Dat betekent, dat het grote kerkorgel in de maanden januari tot
en met maart buiten gebruik blijft. De piano en het kleine orgel zijn wel beschikbaar. Eind
maart zijn alle werkzaamheden voltooid.
Beelden en schilderijen worden tijdens de restauratie opgeslagen buiten de kerk.
HOE DAARNA VERDER?
Na het gereed komen van de werkzaamheden en de eindafrekeningen van uitvoerende
bedrijven kunnen we de einddeclaraties samenstellen voor subsidiërende instanties. Medio
2012 zijn alle praktische en administratieve werkzaamheden afgerond en kunt u een nieuwe
Nieuwsbrief verwachten.
En dan is het tijd te kijken of en hoe we invulling kunnen geven aan 100-jaar parochiekerk in
2013 en 350 jaar R.K. Geloofsgemeenschap Deurningen.
Alle redenen voor een herdenking en een feest.
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De binnenkant van de kerk wordt gedurende de maanden januari en februari geheel voorzien
van een steiger met bevloering en een folie op een hoogte van ca. 5 meter. Alle gangen en
deuren blijven met enige beperkingen toegankelijk. Het zicht in de kerk wordt plaatselijk
beperkt door de steigerpalen.
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EN WAT STAAT ONS NOG TE DOEN?
Vanaf 2 januari a.s. beginnen we met het opknappen van de binnenkant van onze prachtige,
in 1912/1913 in neo-gotische stijl gebouwde kerk. Kapot stucwerk en voegwerk in de kerk en
zangzolder worden hersteld en alle plafonds, wanden en houtwerken worden geschilderd. De
hoogste plekken in de kerk zijn ca. 12 meter hoog.

