Zwaargewicht sleurt
kerkmuur omver
Moeten de dominees van de Oude Kerk op dieet? Is het hun gewicht op de
preekstoel die scheuren in de muur van het gebouw veroorzaken? Of preken
ze wellicht te zware kost…? Gerie van de Endt, projectleider van de restauratie in ‘zijn’ kerk, deelt zijn zorgen.

Gerie van der Endt: “De preekstoel trekt de muur mee.”
“De preekstoel zelf is waarschijnlijk de oorzaak van scheuren in de muur”, stelt Gerie. Dat klinkt
vreemd. Het gebouw en de kansel staan er toch al eeuwen? Niet helemaal, zo blijkt. “Vanaf de
bouw van de preekstoel in 1600 stond deze links. Het speelde een belangrijke rol bij de verkondiging van het evangelie. Dat veranderde toen de liturgie meer belangstelling kreeg; zeg maar
de onderdelen waarmee tijdens een kerkdienst het geloof gevierd worden, zoals de gebeden
en ceremonie. Daarna kreeg het koor – het voorste deel van de kerk waar het altaar staat – een
belangrijker plaats. Bij de restauratie in 1920 verplaatste men de kansel toen naar rechts.”
Niet te tillen
Die verplaatsing 100 jaar geleden moet een enorme klus zijn geweest. De kansel is namelijk in
Westfalen gemaakt met een kuip en schacht van… Bentheimer zandsteen. Een zwaargewicht dus.
Droge zomer ramp voor oude kerk
Maar er speelt meer. “De fundering van de kansel rust nu op een ondergrond van zand. De rest van
de kerk op rivierklei”, vervolgt Gerie. En dát heeft grote gevolgen. “Vroeger liep de oude Bornse
Beek vlak langs de kerk. In de jaren 70 was er hierdoor al een drainage nodig tegen vochtproblemen met name in de muren. Door de grote droogte van onder meer vorig jaar gaat de grond meer
inklinken (inzakken, red.)
en trekt de preekstoel de
muur nu steeds verder
met zich mee. Daardoor
wordt de scheur groter.”
Hoe dit verder moet?
Dat vraagt om extra onderzoek. Gerie zoekt
ondertussen geld voor
de restauratie van dit kostbare monument. Daarom
volgen dit jaar ook sponsoracties.

Sneeuw, zoals vorige maand, kan de kerk wel aan.

