Restauratie 2015-2016
In de Stentor van 22 februari 2014 stond een
artikel met als kop ‘Gezocht: geld voor kostbare
kerktorens’ met een foto van onze Willibrordkerk.
Na twee afwijzingen proberen we voor het derde
jaar een subsidie te krijgen voor de restauratie
van het voegwerk van de toren van onze
Willibrordkerk. Hopelijk lukt het dit jaar.
In maart 2014 hebben we twee aanvragen voor
subsidie ingediend bij het rijk, respectievelijk voor
onderhoud aan de kerk en het voegwerk van de
toren. Daarnaast is een subsidie aanvraag bij de
provincie ingediend.
Het verheugt het Christoffelbestuur dat in totaal
zo’n € 190.000,00 aan subsidie is toegezegd voor
de restauratie van kerk en toren in Oldemarkt.
Het werk kan nu beginnen, alhoewel dit bedrag
niet toereikend is om alle werkzaamheden uit te
voeren.

De locatieraad is volop begonnen met de
voorbereiding voor de restauratiewerkzaamheden. Zo is er een startnotitie
opgesteld en hebben we samen met het
Christoffelbestuur overleg gehad met de architect
van het Bisdom en met een adviseur van
Monumenten Advies.
Onze Kerk bij de Tijd: Dit is het motto van de restauratie die we nu voorbereiden.
Er is een restauratie-commissie gevormd. Deze bestaat uit een afvaardiging van de Locatieraad
(K. van Bemmel, C. Vroklage en G. ten Have). En op verzoek van het Christoffelbestuur zal ook de
heer J. Ensing hierin zitting nemen.
Op 14 januari heeft deze commissie een overleg gehad met het Christoffelbestuur en Monumenten
Advies. Aan Monumenten Advies is opdracht verleend voor ondersteuning bij het opstellen van een
bestek, de aanbesteding en de bouwbegeleiding.
Als eerste actie is op 28 januari een nieuwe inspectie
van de kerk en de toren uitgevoerd om te kijken wat er
precies moet gebeuren. (zie foto hiernaast)
Een belangrijk deel van de werkzaamheden bestaan uit
voegwerkzaamheden aan de toren. Maar ook binnen in
de kerk is het nodige te doen zoals het herstellen van
lekkages, scheuren en schilderwerk. Ook bekijken we
welke zaken we eventueel nog meer mee kunnen
nemen bij de restauratie.

Samen met Monumenten Advies is het bestek op gesteld, dat wil
zeggen een technische beschrijving van de uit te voeren
werkzaamheden. Er blijkt ook een vergunning nodig voor het
restauratiewerk. Bij de gemeente is een zogenoemde
Omgevingsvergunning aangevraagd.
Bij de Actie Kerkbalans is een formulier gevoegd en de parochianen
gevraagd ideeën aan te dragen voor acties maar ook ideeën voor
aanpassingen aan het kerkgebouw die de restauratiecommissie mee kan nemen bij de restauratie.
Er zijn een aantal parochianen die dat gedaan hebben. Alle ideeën zijn verwerkt in een overzicht.
April 2015
Monumenten Advies heeft het bestek opgesteld, dat wil zeggen de technische beschrijving van de uit
te voeren werkzaamheden. Dit is inmiddels beoordeeld en met Monumenten Advies besproken. Nu
kunnen de werkzaamheden worden aanbesteed.
Er is door de gemeente inmiddels een zogenoemde Omgevingsvergunning afgegeven voor het
restauratiewerk.
Verder zijn de ideeën betreffende de restauratie die we vanuit onze Willibrordlocatie hebben
ontvangen meegenomen, maar ook om extra geld voor deze werkzaamheden aan de kerk in te
zamelen.
Mei 2015
Monumenten Advies heeft het bestek gereed en zijn nu bezig met de aanbesteding.
De heer J. Ensing heeft wegens ziekte de restauratiecommissie verlaten en zijn blij dat de heer B. Bos
de commissie wil versterken.
We hebben ook de eerste acties gevoerd om extra geld in te zamelen. Zo hebben vrijwilligers bij de
openstelling van de kerk op de Lambertusmarkt koffie met cake verkocht ten behoeve van de
restauratie en zijn we bezig met het organiseren van een sponsorloop.
Juni 2015
Het bestek voor de restauratie is naar een aantal aannemers gestuurd. Begin juli zullen de
aannemers een prijsopgave doen. En hopelijk past de prijs binnen het geraamde budget. Wanneer
dat allemaal lukt, zullen de werkzaamheden in principe na de bouwvak kunnen starten.
Tegelijkertijd zijn we ook bezig met het opknappen van de pastorie. De voorste kamers en de grote
zaal worden geschilderd en van nieuwe vloerbedekking voorzien.
Op 3 juli is de aanbesteding geweest. Er hebben drie hoofdaannemers een aanbieding gedaan en het
werk word gegund aan Hanzebouw uit Zwolle.
De werkzaamheden zijn na de bouwvakvakantie gestart. Er is begonnen worden met het bouwen
van een steiger rondom de toren voor het voegwerk. Later hebben er ook werkzaamheden in de kerk
plaats gevonden (herstel stucwerk en schilderwerk). Er wordt naar gestreefd de werkzaamheden
eind 2015 af te ronden.
Tijdens Zomers Oldemarkt was onze kerk open en was er
koffie met gebak van onze parochiebakker ten bate van
het restauratiefonds.
Op 28 augustus is door Theo Leferink van het
Christoffelbestuur het contract getekend met aannemer
Hanzebouw uit Zwolle.
Vervolgens is op zondag 30 augustus tijdens de gezellige
middag voor onze vrijwilligers, door pastoor Theo van der
Sman het officiële startsein gegeven voor de restauratie.

Met een rode bouwhelm op en een hamer beklimt hij de
steiger om de eerste voorbereidingen te treffen. Inmiddels
staat de toren in de steigers en is begonnen met het
uithakken van de voegen. Bij het afhalen van de torenhaan
zijn de kinderen van de St. Bernardusschool aanwezig. Zij
gaan ook een sponsorloop houden om geld te verzamelen
voor het opknappen van de torenhaan
Tijdens de werkzaamheden in de kerk voor het herstel van
het schilder- en stucwerk is het nodig dat de beelden en
andere kostbaarheden tijdelijk uit de kerk worden
verwijderd.

Op vrijdag 18 september is de torenhaan met een grote kraan van de toren gehaald. De kinderen van
de onderbouw van de St. Bernardusschool hadden we uitgenodigd om hier bij te zijn. Zij organiseren
een sponsorloop ‘voor nieuwe veren van de haan’. De haan is sterk verweerd en zal opnieuw worden
verguld.
Er is stagnatie bij het voegwerk opgetreden. Het voegwerk bovenin de toren is erg slecht. Er zit soms
maar heel weinig cement tussen de stenen en hier zal iets aan moeten worden gedaan voordat er
opnieuw kan worden gevoegd.
Bij de Actie Kerkbalans hebben we begin dit jaar uw wensen geïnventariseerd om eventueel mee te
nemen bij de restauratie. Zo is aangegeven om het hoofdaltaar op te knappen. Het schilderwerk is
slecht. We zijn hierover in gesprek met een bedrijf uit Heerenveen. Wat wij inmiddels weten is dat
het veel geld kost om het hoofdaltaar te restaureren. We zullen dan ook eerst moeten zien hoe de
restauratie van de toren verder verloopt.
Verder is destijds als wens aangegeven om de voorste twee rijen banken te verwijderen. Daarmee
krijgen we meer ruimte voor in de kerk en dat is met name gewenst bij uitvaarten.

Op woensdag 14 oktober is een sponsorloop georganiseerd
voor ‘De veren van de haan’. Om 11.00 u heeft pastoor Van
der Sman met de schoolbel het startsein gegeven. De kinderen
hebben een ‘Rondje om de kerk’ gelopen met een
stempelpost voor de kerk om de veren van de haan opnieuw
te kunnen vergulden.
Er zijn ook diverse instanties aangeschreven voor subsidie
waarmee we geld proberen te krijgen voor de restauratie van
het hoofdaltaar. En we zijn ook blij met de ontvangen giften
van parochianen.

Het oude voegwerk van de toren is inmiddels
verwijderd, dat wil zeggen alleen die delen die
slecht waren en dat is met name de westkant en het
bovenste deel van de toren. Daar waar geen of
onvoldoende metselspecie meer aanwezig was, is
door middel van injectie nieuwe specie
aangebracht.
Vanaf 23 oktober is gestart met het voegen en dat
ging voorspoedig.

De kerk bij de Tijd
De klokken hebben in het weekend van 24 oktober
voorlopig voor het laatst geluid. De klokken en het
uurwerk worden schoongemaakt.

De restauratiewerkzaamheden duurden iets langer als was gepland. De belangrijkste
werkzaamheden zoals het voegwerk van de toren en het stuc- en schilderwerk in de kerk zijn bijna
afgerond. Ook de dakkapellen en de galmborden in de toren zijn gerepareerd .

De kinderen van de St. Bernardusschool hebben met de
sponsorloop ‘Rondje om de kerk’ overigens een leuk bedrag
bij elkaar gelopen om de veren van de haan opnieuw te
kunnen vergulden. De opbrengst is namelijk € 1.625,00.
Op 23 november 2015 is door een afvaardiging van de
restauratiecommissie/Locatieraad op de St. Bernardusschool een check met dit bedrag in ontvangst genomen. We
zijn de kinderen van de St. Bernardusschool, het team en de
organisatie van de sponsorloop hier erg dankbaar voor.

De geluidsinstallatie is verbeterd. We hebben nieuwe microfoons aangeschaft en enkele nieuwe
geluidsboxen geplaatst en hopen dat het geluid in de kerk nu beter is.
En voor het hoofdaltaar zijn we nog op zoek naar sponsors.

Het idee is om de voorste twee rijen tot aan de pilaren/preekstoel weg te halen en te vervangen
door stoelen (zie schets).
Op deze wijze wordt het voor mensen die slecht ter
been zijn gemakkelijker om op de voorste rij plaats
te nemen.
Tevens kunnen mensen dan op deze plaats in hun
rolstoel blijven zitten.
Bij condoleances tijdens een avondwake zijn de
stoelen te gebruiken voor de familieleden en bij
uitvaarten ontstaat meer ruimte rondom de baar.

Op 16 december is onder grote
belangstelling de haan weer op de toren
geplaatst. De haan is opnieuw van bladgoud
voorzien. Hier hebben de kinderen van de
Sint Bernardusschool een grote bijdrage
aangeleverd door middel van een
sponsorloop met als motto ‘nieuwe veren
voor de haan’.
Voordat de haan geplaatst werd, hebben
alle kinderen de haan nog even van dichtbij
kunnen zien en waren verbaast over zijn
mooie gouden kleur.
Ook zijn de wijzerplaten van de klok opnieuw
verlicht. Nu kunnen de Oldemarkters weer
op de klok zien wat de tijd aangeeft, zodat
aan de leus ‘De kerk weer bij de tijd‘ gestalte
wordt gegeven.

Tijdens het plaatsen van de haan is bovenstaand document, een op perkament geschreven tekst met
de namen van de leden van de restauratiecommissie, in de gouden bol geplaatst onder de haan.
Samen met het document van de vorige restauratie.
Ook de klokkenstoel is gerestaureerd en teruggeplaatst. En na ruim 6 weken stilte waren de klokken
met kerst weer te horen.

De leerlingen van de Bernardusschool met de vergulde haan.

In januari heeft de aannemer de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Financieel gezien hebben we
wat meerwerk gehad. Het voegwerk van de toren en ook de klokkenstoel bleken veel slechter dan
waarvan was uitgegaan. Door bepaalde werkzaamheden (voorlopig) niet uit te voeren, zoals de
vervanging van de zinken dakgoten van de kerk, hebben we ook minderwerk. We zijn dan ook blij dat
we op deze wijze de werkzaamheden tegen de overeengekomen aanneemsom kunnen afronden.

Voor wat betreft de restauratie van het
hoofdaltaar hebben we van het
Cultuurfonds een toezegging gehad voor
een subsidie. Op 12 januari hebben we
een check hiervoor in ontvangst
genomen. (zie foto)

We hebben bij de Actie Kerkbalans ook
een brief gevoegd voor een extra gift.
We hopen dat we het geraamde bedrag
bij elkaar krijgen en de restauratie van
het hoofdaltaar dit jaar kunnen laten
uitvoeren.
Wij willen graag alle vrijwilligers hartelijk
danken voor hun inzet. En dan in het
bijzonder de schoonmakers die er elke
week weer voor hebben gezorgd dat de
kerk schoon was.

Op 4 februari 2016 heeft de oplevering plaatsgehad. Er is een zogenoemde onderhoudstermijn en
wanneer er nog zaken naar voren komen, zal de aannemer deze alsnog moeten uitvoeren.

De restauratiecommissie zal in elk geval de ‘zoutbloei’ in de kerk goed in de gaten houden.
Als restauratie commissie gaan we nog even door. We willen graag nog de restauratie van het
hoofdaltaar uitvoeren en misschien het bankenplan.
Foto oplevering

