Nieuwsbrief restauratie St. Barnabas kerk
In het voorjaar hebben wij u per brief geïnformeerd over de start van de
funderingswerkzaamheden van ons mooie
kerkgebouw. Tevens hebben wij u gevraagd
deze restauratie financieel te ondersteunen
door middel van het sponsoren van een
paal. In deze Nieuwsbrief geven wij u
inzicht in de uitvoering en de stand van
zaken met betrekking tot de sponsoractie
Funderingswerkzaamheden
Naar aanleiding van de verzakking en scheurvorming aan het
kerkgebouw is funderingsonderzoek gedaan door middel van het
graven van inspectiegaten. Het negatieve resultaat was aanleiding om
de Kerk van een geheel nieuwe fundering te voorzien. De bijgevoegde
foto´s geven een goede indruk van de complexe werkzaamheden.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door rond de kerk de fundering
op te graven. Het bestaande funderingsmetselwerk wordt gedeeltelijk
gesloopt en vervangen door een betonbalk van 500mm hoog. Aan de
buitenzijde, ter hoogte van de steunberen, brengt men stalen buispalen
aan die variëren in lengte van 6 tot 12 meter. De palen worden op diepte
gebracht d.m.v. inwendig heien. Nadat de gestorte betonbalk voldoende
verhard is, worden aan de buitenzijde van de kerk sleuven onder de
bestaande fundering gegraven. Het funderingshout wordt verwijderd en
onder de aangebrachte betonbalk worden palen gedrukt. Na het
inbrengen van de palen worden deze voorgespannen en aangestort
onder de balk.
In het keldergedeelte onder en aan weerszijden van het altaar en in het
voorportaal worden inwendig geheide stalen buispalen aangebracht
waarop een nieuwe betonvloer wordt gestort.
De funderingswerkzaamheden zullen zowel van binnen als van buiten
worden uitgevoerd. Alle ontgraving worden weer aangevuld, verdicht en
geëgaliseerd. De bestrating en verharding worden weer hersteld en
eventueel nieuw grind aangebracht.

Naar verwachting zullen de funderingswerkzaamheden eind augustus
zijn afgerond.
Na het uitvoeren van deze werkzaamheden is de fundatie van het
kerkgebouw in goede staat gebracht zodat het weer jaren mee kan.
Sponsoractie
Vanaf de start van de sponsoractie medio april tot 1 juni zijn 39 palen
gesponsord. Wij zijn de talloze sponsors van een paal of voor een paal
deel dankbaar voor hun bijdrage. Gezien de uit te voeren
werkzaamheden kunt u ervan uitgaan dat dit geld meer dan goed
besteed wordt. Uiteraard zijn nieuwe sponsoren welkom. U kunt uw
bijdrage nog steeds overmaken op:
NL10 RABO 0191 9790 74, ten name van R.K. Barnabas
onder vermelding van “sponsoring paal”
Met hartelijke dank en een groet van de begeleidende commissie
Pieter Bakker - Wim Erberveld - Jos Hogerwerf - Wim van der Horst
PS:

Indien u aan de sponsoring deelneemt, ontvangt u een certificaat.
Op het certificaat vindt u de plattegrond van de kerk met de locatie
van de door u gefinancierde paal. Wij hanteren hierbij het
uitgangspunt dat in verband met privacy redenen de sponsor van
een paal anoniem blijft, tenzij de sponsor dit kenbaar maakt aan de
commissie of het kerkbestuur.

