VOORTGANG RESTAURATIE KERK
Afgelopen zaterdag zijn de vergulde wijzers aangebracht op de vernieuwde wijzerplaten. Ook zijn de
klokkenstoelen terug en hangen de klokken weer op hun oude plaats. Ze kunnen echter nog niet
geluid worden omdat het elektronische uurwerk voor de aansturing van de klokken nog geïnstalleerd
moet worden. De klokkenzolder is geheel vernieuwd: oude en aangetaste balken zijn vervangen door
nieuwe, de vloer is waterdicht gemaakt door er zink over heen te leggen. Roestvrije trekstangen zijn
aangebracht om de torenspits stevig te verankeren aan de bovenste balken van de toren. De
galmborden zijn opnieuw geplaatst en nagekeken. Extra tussenvloeren zijn aangebracht in de spits.
De dakkapellen zijn van nieuw lood en een nieuwe muts (piron) voorzien en worden nu geschilderd.
De zolders van het priesterkoor en het middenschip hebben nieuwe loopbruggen gekregen en een
leuning voor de veiligheid. De glas-in-lood ramen boven de deur en achter het orgel zijn naar de
glazenier voor restauratie en zullen binnenkort opnieuw geplaatst worden. Er zijn nieuwe
brugstangen (messing) aangebracht tussen de vensters van het raam achter het orgel en de kapotte
stenen in de raambogen zijn hersteld. Hiervoor dienden nieuwe stenen gebakken en eventueel
bijgeslepen te worden. Het voegwerk in grotendeels gereed. Volgende week kan voor een aantal
verdiepingen de steigers afgebroken worden tot aan het glas-in-lood raam achter het orgel. De deur
van de hoofdingang wordt momenteel gerestaureerd omdat deze deur in de loop der tijden veel te
lijden heeft gehad.
Aan de achterkant van de kerk zijn nieuw leien aangebracht op het dak van het priesterkoor en zijn
de dakkapellen gerestaureerd. Ook zijn nieuwe goten aangebracht. Nog te doen staat de afronding
van het leiwerk op de lagere daken Zoals nu te voorzien valt verloopt alles volgens schema en kan het
restauratiewerk aan de toren en de achterkant van de kerk voor de kerst worden afgerond.
Vorige week heeft de Provincie Gelderland meegedeeld dat na onderhandelingen besloten is om een
subsidie te geven voor de restauratie van de zeven koorvensters op het priesterkoor, de glas-in-lood
ramen. Deze vormen het kostbaarste bezit van de kerk en zijn gemaakt door de bekende glazenier F.
Nicolas en Zonen uit Roermond. Ze zijn geschonken in de jaren 1912 en 1914. De ontvangen subsidie
bedraagt ongeveer 70% van de totale restauratiekosten. De parochie is de provincie zeer erkentelijk
voor de verleende subsidie en de prettige sfeer van de gevoerde onderhandelingen.
Aan de buitenkant van de kerk staan al steigers. Nu nog aan de binnenkant. Deze week zal begonnen
worden met het aanbrengen van steigers achter het hoofdaltaar. Als de kostbare ramen in
behandeling zijn voor een algehele restauratie en opknapbeurt zullen we het ongeveer een half jaar
zonder de mooie glas-in-lood ramen moeten doen. Dat is het zeker waard, want ze komen mooier en
sterker terug dan voorheen.
Van de restauratiewerkzaamheden tot nu toe zijn foto’s geplaatst op de parochiesite
(www.andreasparochie.nl onder Organisatie > Fotogalerij). De foto’s laten zien met hoeveel
vakmanschap en bekwaamheid de restaurateurs hun werk doen. Hulde en respect hiervoor.
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