WERK aan
de KERK

In het bisdom werken velen aan de opbouw van bloeiende gemeenschappen. Die hebben een huis nodig.

De kerk in Haastrecht houden we in stand

De man van het bouwen – en het
slopen – is Ad Houdijk. Hij werkte
een leven lang in de sloopwerken en
heeft met die ervaring veel zicht op
constructietechniek, projectmatig en
gecontroleerd werken en de sturing
van veel partijen op de werf. Dat
komt heel goed van pas. Houdijk is
sinds kort met pensioen en zet zich
als bestuurder van de parochie dezer
dagen volop in om de verschillende
partijen betrokken bij de renovatie
aan te sturen.
En dat zijn er nogal wat. Wat te
denken van de mensen van Smit
& Zonen uit Gouda, die bezig zijn
geweest de kerk zo ongeveer op te
vijzelen – letterlijk. Oorzaak van de
verzakkingen waren de houten palen
waarop de kerk gebouwd is. Deze
grenen palen zijn aangetast door
zwammen en bacteriën, wat hun
draagkracht drastisch ondermijnt. Met
als gevolg dat met name de voorgevel
van de kerk is gaan zakken. De kern
van de werkzaamheden bestaat er nu
uit het gewicht van de kerk van deze
rottende palen af te halen en te plaatsen op een nieuw, stevig fundament.

Storten

Dat betrekken van het dorp bij de
werkzaamheden lijkt goed te lukken.
Want opmerkelijk is het dat in een
dorp met 4500 inwoners de middelen
bij elkaar zijn gebracht om de renovatie aan te vatten. Daarmee heeft de
parochie financiële buffers en durfde
zij de klus aan te gaan. zijnch blijft
het de ambitie om het volledige werk,
geschat op zo’n 6,5 ton, te betalen uit
bijdragen.

vertelt Houdijk. “Ter hoogte van de
steunberen zijn stalen buispalen aangebracht. Die variëren in lengte van
zes tot twaalf meter.” Maar onder de
kerk moeten ze geboord en in delen
gedrukt en met beton gestort worden.
Wim van der Horst is één van de
leden van de werkgroep. Op foto’s
die hij toont, is goed te zien wat een
indrukwekkende klus geklaard is. “Het
bestaande funderingsmetselwerk is
voor een deel gesloopt en vervangen
door een betonbalk van vijftig centimeter hoog”, legt Van der Horst uit.
Hij zet zich vooral in voor het bij
elkaar brengen van de financiële
middelen, nodig voor de renovatie.
Een manier daartoe is uitgebreid te
berichten over de werkzaamheden,
bijvoorbeeld in de nieuwsbrief die
met regelmaat tijdens de werkzaamheden door de parochie is uitgebracht.
“Mensen moeten weten wat er speelt,
voor ze enthousiast kunnen worden”,
is zijn stelling.

van der

© Wim

12

nummer 4 • 2016

Een belangrijke klapper is gemaakt
met de bijna twee ton die kwam
van de provincie en de Rijksdienst
Monumentenzorg. Veel kleinere
beetjes komen van de acties die
de werkgroep met Van der Horst
uitdenkt en uitvoert. Zo zijn er
ondertussen 79 heipalen gesponsord, à vijfhonderd euro per stuk.

Sponsors
“Al met al hopen we zo’n zestig
procent van de benodigde middelen uit sponsoracties binnen
te halen”, aldus Van der Horst.
Overigens gaat dat geld niet alleen
zitten in het fundament, maar ook
in het noodzakelijke schilderwerk
en de aanpak van de kerkkapconstructie. “Dat hoeft niet allemaal
morgen te gebeuren, maar voor
2019 willen we klaar zijn.” Overigens
zijn de plannen al gemaakt en
ook al gegund: Van de Velde uit
Bergambacht gaat het schilderwerk

Horst

De kerk staat op 161 palen, legt
Houdijk uit. Al die palen zijn uitgegraven, omringd door tijdelijke vijzels,
waarna nieuwe palen geplaatst moeten
worden. Maar zo eenvoudig is dat niet:
bij een nieuwbouwproject gaat een
heimachine aan het werk om palen
de grond in te werken. Maar met
een kerk erboven, wordt dat lastig.
Aan de buitenzijde lukt dat nog wel,
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De katholieke kerk van Haastrecht
trilt dezer dagen op zijn grondvesten. Een zeer grondige, letterlijk en
figuurlijk, renovatie moet de St.Barnabas behoeden voor verzakking
en de kerk uit 1853 voor de toekomst behouden. Het omvangrijke
werk vergt de inzet van velen – en
die mensen zijn er ook! Op velerlei
wijzen gaat de kleine gemeenschap
aan de slag.
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Replica’s
Een andere actie van de sponsorcommissie is de vervaardiging
van ‘reisbeeldjes’ van Maria ter
Weghe, een devotie die bijzonder in
Haastrecht leeft. Tegen een tientje per
stuk, gaan er aardig wat kleine replica’s over de toonbank van het beeldje
dat in de zeventiende eeuw in België
werd gevonden en de aanleiding is
voor de bijzondere verering. Een
impuls daarin valt binnenkort te verwachten, als de feestdag van Maria ter
Weghe wordt gevierd.
Al met al gonst het in Haastrecht van
de activiteiten rond de Barnabas. Van
der Horst en Houdijk zijn het er snel
over eens: “Deze kerk houden we in
stand.”
Ted Konings

Pastoor Joost
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doen en Bestbouw uit Vlist pakt de
kap aan. Het werk aan de fundering
is inmiddels gereed; het schilderwerk en de bestrijding van de boktor
is nu in volle gang.
De sponsorcommissie werkt aan een
veiling met aantrekkelijke artikelen,
die binnenkort op de rol staat. “Je
ziet wel dat het een stuk eenvoudiger werd om sponsors te vinden
sinds het werk aan de kerk zichtbaar wordt”, aldus Van der Horst.
Op voorhand konden mensen zich
weinig voorstelling maken van wat
er moest gebeuren, maar nu ze
de ingrijpende werken met eigen
ogen kunnen aanschouwen, geeft
dat een andere beleving, eentje die
het makkelijker maakt de renovatie
financieel te ondersteunen.

De parochie St. Barnabas
in Haastrecht heeft
de erenaam Barnabas
gekregen, een man van
geloof en heilige Geest,
een man van verzoening.
Hij bracht de bekeerde
Paulus in de kerk en
werkte met hem mee
aan de evangelisatie van
de wereld, de grootste
opgave van de kerk.
Daarnaast heeft de parochie nog een 2e troef:
Maria. Zij ontving in haar
het goede nieuws en zij
ging daarmee dienstbaar
op weg. Vanaf 1647 wordt Maria in Haastrecht vereerd als Maria ter Weghe.
Zij gaat in haar reiskoffertje naar de zieken. Maria verdient een waardig huis.
Van daaruit kan zij naar mensen toe gaan. 18 oktober is haar feest. Het wordt
gevierd met veel gezinnen en hun kinderen. U bent ook welkom.

© Wim Koopman

© Wim Koopman

Een waardig
huis

Feest van Maria ter Weghe
Op dinsdagavond 18 oktober viert de parochie St-Barnabas het
feest van Maria ter Weghe. Om 19.00 uur wordt de Rozenkrans
gebeden. Om 19.30 uur is er de feestelijke eucharistieviering
met Mgr. J. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom HaarlemAmsterdam en in het verleden pastoor van Haastrecht, als
hoofdcelebrant. Kinderen zijn speciaal welkom. Er is een kinderwoorddienst en zij kunnen meelopen in de processie met Maria
ter Weghe in hun midden.
Na de mis is er een gezellig samenzijn met een kleine veiling in
gebouw Concordia; de opbrengst komt geheel ten goede aan de
restauratie van de kerk.
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