
Voortgang restauratie klokkentoren 
 
De klus is klaar, de klok mag voor het eerst op 8 juli, weer gaan luiden! 
 
Datum : 4 juli 2018 
 
Dit is de laatste bijdrage rond de werkzaamheden aan de houten lantaarn van de toren.  

Deze week heeft op 3 juli de officiële oplevering plaatsgevonden van het werk dat is uitgevoerd 
door de aannemer de Kon. Woudenberg uit Ameide en haar onderaannemers. Natuurlijk zijn er 
een paar restpuntjes, maar geen zaken die de oplevering in de weg stonden. Het formele deel 
bestond uit het ondertekenen van het opleveringsprotocol door de aannemer, de adviseur van 
MonumentPlus, Cees Hoogvliet als voorzitter van college kerkrentmeesters wijk 2 en Jules Turk 
die namens de kerkrentmeesters van wijk 2 de projectleider was. Van de provincie Zuid-Holland 
als verstrekker van de subsidie was ook vertegenwoordiger aanwezig. 
 
De afgelopen paar weken is er op en afgaand gewerkt aan de laatste punten. De klok is 
aangesloten op de voeding en getest vanaf de kostersplaats. De nieuwe armaturen voor het 
aanlichten van de lantaarn is geïnstalleerd en getest. Door de fa. v.d. Heide zijn de aansluitingen 
voor bliksemafleiding in orde gemaakt. Ten slotte heeft de schilder als laatste de kleine puntjes 
op de i gezet. Op 5 juli start de demontage van de steiger, die er dan ruim 3 maanden heeft 
gestaan. Helaas lukt dat niet geheel voor het komende weekend, wanneer de klok weer voor het 
eerst zal gaan luiden. 
 
Voor de buurt rond de Oude Kerk zal het weer even wennen zijn, op zondagmorgen en 
zondagmiddag de bekende klok weer te horen. Wij hebben de afgelopen periode heel 
verschillende opmerkingen gehoord van “ik mis het geluid van de klok” tot “lekker rustig op 
zondagmorgen. Kan ik eindelijk weer eens doorslapen”. Deze mensen missen toch echt de reden 
waarom de klok luidt. Het is de roep om naar Gods huis te komen en de diensten tot Zijn eer bij 
te wonen en te volgen.    
 
Ten slotte toch ook een opmerking van mijn kant: 

In heel goede harmonie en samenwerking met de mensen van Woudenberg en haar 
onderaannemers is dit project verlopen. Het werk is zonder al te grote problemen uitgevoerd. Dit 
is mede te danken aan het uitstekende voorbereidende werk van Jan Baas van MonumentPlus, 
en de inbreng van Wim Stuij als uitvoerder van Woudenberg op het werk. De bouw- en 
voortgangsvergaderingen zijn alle in uitstekende sfeer verlopen en gemaakte afspraken zijn door 
een ieder goed nagekomen. Uiteindelijk zijn we twee weken eerder klaar dan eerder bij de start 
van het werk gepland. 
 
Wij als kerkrentmeesters zijn ook heel erg onder de indruk van de betrokkenheid, vrijgevigheid 
en meeleven van de gemeenteleden van de Oude Kerk. Daar zijn wij u heel dankbaar voor. 

Zoals in het kerkblad beschreven zullen wij in de eerstvolgende nieuwsbrief van de 
kerkrentmeesters een verantwoording afleggen van de kosten en opbrengsten. 

Op de volgende pagina zijn nog wat indrukken te zien van het uiteindelijke resultaat. 

 
 
Jules Turk 
Kerkrentmeester en projectleider 



 

       
 De windvaan is opgeknapt, De koningsstijl is van koper De kleine lantaarn is gereed 

 de bol en de haan opnieuw  voorzien evenals de beide koepels  
 verguld, en terug geplaatst 
 

                                          
 De koepel van de grote lantaarn is gereed De klok en de grote lantaarn zijn gereed 

 
 
 
 
 
Als u op basis van dit verhaal, uw betrokkenheid bij onze kerkelijke gemeente en ook de 
instandhouding van de Oude Kerk graag wil ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op 
rekeningnummer: NL86 RABO 0313 2696 10. Giften aan de Oude Kerk  vallen onder de ANBI 
regeling en zijn dus aftrekbaar bij uw belastingaangifte.  
 
Als u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u natuurlijk contact opnemen met ons.  
Het emailadres is kerkrentmeesters@oudekerkzwijndrecht.nl of via telefoon 06 55 815 888 of 06 
37 474 622.  
 
De kerkrentmeesters 
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