
Dak van kerk weer waterdicht
Door groot onderhoud hoeven
vrilwilligers niet meer zo vaak
emmers met regenwater te
legen die op zolder onder het
lekke dak stonden van de Bar-
tholomaeuskerk in Beek.

Jasper van Gruijthuijsen
l"{:.*k

Het groot onderhoud aan de grote
Sint Bartholomaeuskerk in Beek is

4 De luiken in de dakkapellen
van de Beekse kerk zijn vervan-
gen.
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afgerond.Indrie maanden tijd zijn
onder meer duizenden leien en
luiken en kozijnen met houtrot
vervangen. Het nieuwe, blanke
hout blijft onbewerkt.

Subsidie
De opknapbeurt van grofweg 2 ton
is voor een groot deel gefinancierd
met subsidie van de rijksoverheid.
De overige 85.ooo euro isbijeenge-
bracht door Stichting Red de mo-
numentale Sint-Bartholomaeus-
kerk.

De subsidie voor het groot on-
derhoud is in zoro verstrekt en
moest uiterlijk dit jaar te gelde

wordengemaakt.
De Stichting Red de Bartholo-

maeuskerk is eind zor3 opgericht
toen bekend werd dat de parochies
van onder meer Millingen, Keker-
dom, Ooij, Leuth en Beek samen-
gingen en de Bartholomaeuskerk
zou worden afgestoten. In eerste
instantie wilde de stichting de ex-
ploitatiekosten van 6o.ooo euro ie-
der jaar bijeenbrengen om het
rijksmonument uit 18z6 te behou-
den voor kerkelijke diensten, zegt
Ineke Huilmand van Red de Bart-
holomaeuskerk.

Dat bleek te hoog gegrepen. Wel
wist de stichting van af zot4 7 5.ooo

euro bij elkaar te brengen voor het
groot onderhoud met onder meer
giften, collectes, statiegeldacties en
de verkoop van kaarsen. De laatste
ro.ooo euro krijgt de stichting vol-
gend I'aar via giften. Huilmand:
,,We zouden het jammer vinden
als de subsidie niet was gebruikt."

Er wordt opnieuw subsidie aan-
gevraagd voor een tweede ronde
groot onderhoud. Daarbij komen
onder meer de andere leien daken
en groen geschilderde luiken aan
bod. Paul Erinkveld van de stich-
ting: ,,We willen ook in de toe-
komst grotere problemen voorko-
men."


