Sponsoractie
Wij zijn de vele hoofd- en deelsponsors van de palen dankbaar voor hun
bijdrage. Hieruit blijkt dat u het belangrijk vindt dat onze mooie kerk ook
in de toekomst behouden blijft. Met name het Streekfonds
Krimpenerwaard willen wij hier noemen. Ook zijn wij de Provincie
dankbaar voor de verstrekte subsidie.

Vanaf de start van de sponsoractie medio april tot 1 september zijn er 73
palen gesponsord. Ondanks het feit dat de funderingswerkzaamheden
zijn afgerond kunt u nog steeds deelnemen aan de sponsoractie. Er is
immers nog veel geld nodig om de volledige restauratie te bekostigen.
Gezien de uit te voeren werkzaamheden kunt u ervan uitgaan dat het
geld meer dan goed besteed wordt. U kunt uw bijdrage nog steeds
overmaken op:
NL10 RABO 0191 9790 74, ten name van R.K. Barnabas
onder vermelding van “sponsoring paal”
Indien u een paal ter waarde van € 500,- sponsort, ontvangt u als
aandenken van ons een certificaat. Tevens hangt achter in de kerk een
plattegrond van het palenplan. Indien u dit wenst zullen wij op deze
tekening uw naam met de door u gesponsorde paal vermelden. In
verband met privacy redenen dient u dit echter wel kenbaar te maken
aan één van de commissieleden of leden van het kerkbestuur. Uiteraard
is sponsoring van een deel van een paal ook mogelijk.
Met hartelijke dank en een groet van de begeleidende commissie
Pieter Bakker - Wim Erberveld - Jos Hogerwerf - Wim van der Horst

Nieuwsbrief restauratie St. Barnabas kerk

Vervolgacties

In deze derde nieuwsbrief informeren wij u naar de stand van zaken met
betrekking tot de restauratiewerkzaamheden van ons mooie
kerkgebouw. Het betreft de funderingswerkzaamheden, onderhoud
kerkkapconstructie, het schilderwerk en de sponsoractie.

Wij willen uw speciale aandacht vragen voor de viering van Maria
ter Weghe op 18 oktober as. Deze Eucharistieviering om
19.30 uur, wordt voorgegaan door hulpbisschop Mgr. J. Hendriks.
Na afloop van deze feestelijke viering is er in Concordia een
gezellig samenzijn waar een kleine veiling gehouden wordt. De
opbrengst komt ten goede aan de restauratiewerkzaamheden van
de kerk.
De oplevering van de volledige restauratie is gepland rond half
november 2016. Ook dit heugelijke feit zal de aandacht krijgen die
het verdient.

Funderingswerkzaamheden
De werkzaamheden aan de fundering zijn voor de bouwvak vakantie
afgerond. Het werk is 23 augustus jl. officieel opgeleverd binnen
planning en budget. Een grote prestatie voor ieder die erbij betrokken
was. Met dank aan de vrijwilligers namens de kerk, uitvoerend bedrijf
Smit en speciale dank aan de firma Kruiswijk.
Onderhoud kerkkapconstructie
Zoals eerder gemeld zijn diverse constructieonderdelen door houtworm
en huisboktor ernstig aangetast. Tevens veroorzaakt bruinrot schimmels
in de verschillende delen van de kapconstructie. De werkzaamheden
van de kerkkapconstructie zijn inmiddels aangevangen.
De volgende bedrijven zijn hiervoor ingeschakeld:
 Van Lierop: dit bedrijf maakt de kap stofvrij door middel van het
uitblazen en opzuigen van het aanwezige vuil. Daarna wordt de kap
op diverse plekken door verneveling tweemaal geïmpregneerd.
 Bestbouw: dit bedrijf plaatst de steigers en verzorgt het timmerwerk.
Om ruimte te maken voor het afvoeren van het stof wordt een deel
van het dak op goothoogte tijdelijk verwijderd. Daarnaast worden een
aantal gordingen, schinkels en 20m2 dakbeschot vervangen.
 Door de firma Kruiswijk wordt een asbestpijp onder de kap
constructie verwijderd.
Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind september afgerond.
Schilderwerk
Het schilderwerk wordt uitgevoerd door het schildersbedrijf Van de
Velde. De houten goten worden bijgewerkt evenals de ramen aan de
buitenzijde van de kerk. Tevens komen de voor- en achtergevel van de
kerk er weer “als nieuw” uit te zien. Ook deze werkzaamheden zijn
inmiddels opgestart.
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