BIDBOEK: de tussenstand

In 2010 vierde de Protestantse gemeente Lage Zwaluwe haar vierhonderdjarig bestaan. In mei 1610 werd de eerste predikant van de gecombineerde
gemeenten Hooge en Lage Zwaluwe bevestigd.
Het kerkgebouw van de Protestantse gemeente Lage Zwaluwe dateert van
1868. Op dezelfde locatie stond ooit een schoolhuis dat op de zondag voor
kerkdiensten werd gebruikt. In 1696 werd het schoolhuis vervangen door
een kleine kerk met toren. In 1816 werd, na de afscheiding van de kerkelijke gemeente Hooge Zwaluwe, het kerkje uit 1696 vervangen door een
kerk met een zogenaamd luidtorentje.
Na verschillende reparaties aan het kerkgebouw werd, met behulp van subsidies van de Provincie en de Synode, in 1867 de huidige kerk gebouwd.
Midden op het dak van de kerk werd een toren geplaatst, waarin de luidklok
uit 1696 werd ondergebracht.
Tot 1951 bleef de situatie van het kerkgebouw ongewijzigd. Wel werd de
kerk tijdens WO II door de Duitsers de oude luidklok gevorderd. In 1949
werd een inzamelingsactie georganiseerd om een nieuwe luidklok bij Petit
in Aarle-Rixel te laten gieten.
De kerkvoogdij besloot tot de bouw van een nieuwe toren, voorzien van
een uurwerk. In 1951 werd het oude torentje, dat formeel eigendom was
van de gemeente, voor het symbolische bedrag van één gulden gekocht. In
datzelfde jaar startte de bouw van de nieuwe toren.
De nieuwe locatie van de toren werd voor de hoofdingang van de kerk. De
toren bestaat uit een bakstenen onderbouw met een houten bovenbouw en
heeft een zogenaamde ui-bekroning. De smeedijzeren dakruiter en haan uit
1867 werden op de nieuwe toren geplaatst.
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw ging de toren in de steigers voor een
forse onderhoudsbeurt. Het voegwerk werd vervangen en slechte delen
van het houtwerk werden vervangen en geschilderd. Later vonden er nog
wat kleine reparaties plaats.
Het kerkgebouw met toren is beeldbepalend voor het vergezicht vanaf de
Amerweg en Beverpad in Lage Zwaluwe. Deze locatie geeft een goed
beeld van het dijkdorp Lage Zwaluwe met haar lintbebouwing in relatie tot
het poldergebied. Niet zonder reden is de kerk met toren daarom ook een
gemeentelijk monument en is het gebied daar om heen aangewezen als
beschermd dorpsgezicht. Naast de visuele waarde van de kerk plus toren is
er uiteraard ook sprake van een historisch religieuze waarde. Met name de
toren maakt het gebouw herkenbaar als kerk en markeert de locatie waar
vanaf 1696 een kerk aanwezig is en waar vanaf 1610 de Protestantse eredienst plaats vindt.
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De eerste fase van het uitvoeren van onderhoud en restauratie van de kerk van
de Protestantse Gemeente van Lage Zwaluwe werd met het terugplaatsen van
de toren op 11 april 2015 afgesloten. In dit Bidboek treft u de tussenstand van
de onderhoudswerkzaamheden en de restauratie aan.
Inmiddels is de in een zeer slechte staat verkeerde toren vernieuwd. De houten
draagconstructie van de toren (“de stoel”) is vervangen en het koperwerk van
de dak van de toren is gerestaureerd. De werkzaamheden zijn overleg met de
monumentencommissie van de gemeente Drimmelen uitgevoerd. Door een
ploeg vrijwilligers is ruim een jaar gewerkt aan het restaureren van de toren. De
kosten van het restaureren van de toren bedroegen € 31.458,-. Dekking van de
kosten vond plaats door bijdragen van:
- Drucker Stichting
- Stichting Joppe van Poortvlietfonds
- Legaat
- Eigen middelen
Totaal

Interne verbouwing De gemeente van Lage Zwaluwe van nu is niet te
vergelijken met de gemeente van vroeger. In het verleden hadden gemeenteleden buiten de kerkgemeenschap veel contacten, bij het verrichten van hun werk en in het verenigingsleden. Onderlinge contacten onderhouden vindt nu plaats na de erediensten. Hiervoor is het wenselijk de
kerk beperkt aan te passen. Na deze aanpassing zijn de mogelijkheden
van het gebruik van de kerk voor bijv. tentoonstellingen eveneens verbe-

De PKN gemeente te Lage Zwaluwe heeft op dit moment 801
ingeschreven leden, waarvan er 500 leden actief zijn. Lage Zwaluwe maakt onderdeel uit van de gemeente Drimmelen. Ook in deze regio worden de PKN kerken geconfronteerd met een krimpend
ledenbestand, teruglopende inkomsten en stijgende kosten. Reden
voor vier PKN gemeenten in Drimmelen (Lage Zwaluwe, Made,
Terheijden, Drimmelen) om samen te werken onder de vlag van de
Vier Kring. De PKN gemeente Lage Zwaluwe heeft een parttime
(60%) predikant, Mevr. Ds. J.W. Allewijn. De kerkenraad bestaat uit
10 leden: dominee, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

€ 1.000,€ 5.000,€ 3.000,€ 22.458,€ 31.458,-

De tweede fase van de werkzaamheden, het uitvoeren van schilderwerk en het
herstellen van stucwerk vangt in het najaar van 2015 aan.
Het huidige orgel werd in gebruik genomen in 1913. In 1969 werd het binnenwerk verwijderd en bouwde Jan L. van den Heuvel een nieuw binnenwerk
in de kast. Zes stemmen van het oude orgel werden hergebruikt. In 1991 is het
orgel uitgebreid met 7 nieuwe registers en van een speeltafelkoppel opbouw
voorzien. Inmiddels dienen de nodige werkzaamheden uitgevoerd te worden.

De aanpassing bestaat uit:
- demonteren deel van de kerkbanken
- vernieuwen vloer ca. 40 m2
- nieuw meubilair
Raming kosten € 5.000,-

De noodzakelijke werkzaamheden betreffen:
- demonteren, reinigen en zonodig repareren van aIle orgelpijpen
- controleren windladen en sleepdichtingen op lekkages
- afstellen gehele traktuur, zowel register als toetsmechanieken
- opnieuw reguleren van de pedaaltoetsen en zo nodig doeken
- reinigen van tongwerken en vlakken van kelen en polijsten van tongen
- nazien steminrichtingen van de pijpen
- intoneren en stemmen pijpwerk
- reinigen van het gehele orgel

Het kerkgebouw is in zodanige staat dat een forse onderhouds-ingreep
noodzakelijk is. Met de jaarlijkse rapportages van de monumentenwacht
Noord-Brabant werd steeds duidelijker dat onderhoudswerkzaamheden niet
langer uitgesteld konden worden. Het buitengevelstucwerk van de kerk
moet vervangen worden. Ook dienen de goten hersteld en vervangen te
worden en moeten houten onderdelen geschilderd te worden. Voor het beschermen van een glas-in-loodraam zal een voorzetraam worden geplaatst.

Raming kosten € 11.380,Restaura e orgel 1991

Kerkrestaura e 1990

De onderstaande werkzaamheden moeten nog uitgevoerd worden:
- uitvoeren schilderwerk
€ 12.425,- plaatsen voorzetraam glas-in-loodraam
€ 7.550,- herstel dak en gevel
€ 35.133 ,Raming kosten
€ 55.108,-

Uurwerk 1950

Zelfwerkzaamheid Interieur

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat een renovatie van de toren onontkoombaar was heeft het college van kerkrentmeesters een fonds opgericht
om gelden te reserveren ter financiering van bedoelde renovatie. Het fonds
wordt gevoed vanuit een wekelijkse collecte, particuliere giften en opbrengsten van diverse activiteiten.

Kerkzelgel: mozaïk in kerkvloer

Inmiddels is duidelijk geworden dat de kosten dusdanig hoog zijn dat een renovatie van de toren en de andere werkzaamheden niet uit eigen middelen
kan worden bekostigd. Voor een toekomst is externe financiële hulp noodzakelijk. De kerkenraad van de Protestantse gemeente Lage Zwaluwe heeft
een aantal acties opgestart om, met hulp van de kerkelijke gemeente, de eerste financiële middelen te vergaren. De nood is hoog! Soms hoor je: “Het kan
toch niet zo zijn dat wat onze voorouders gebouwd hebben wij niet eens kunnen onderhouden.” De gemeente vertrouwt erop dat met intern enthousiasme
en externe hulp de kerk in een goede onderhoudsstaat gebracht kan worden.
Met het enthousiasme van vrijwilligers en externe ondersteuning zijn we

instaat geweest de toren van de Protestantse gemeente Lage Zwaluwe te
restaureren.
Door het terugplaatsen van de gerestaureerde toren blijft niet alleen een
cultuur-historische en gezichtsbepalende waarde voor het dorp behouden,
maar blijft de kerk ook in de toekomst een baken voor een levende PKN
gemeente in Lage Zwaluwe.
Overzicht van kosten en dekking:
Kosten
- herstel kerkorgel
- interne verbouwing
- kerkgebouw
Raming kosten
Dekking
- Torenfonds per 1 juli 2015
- zelfwerkzaamheden
- Monumentencommissie Gem. Drimmelen
- Gravin van Bylandt Stichting
- St. Regionale Commissie voor het Zuiden
- Maatschappij van Welstand
- Insinger Stichting
totaal
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact
opnemen met :
College van Kerkrentmeesters.
L. ten Napel
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€ 11.380,€ 5.000,€ 55.108,€ 71.488,€ 16.888,€ 6.733,€ 6.808,€ 1.000,€ 3.500,€ 10.000,€ 9.500,€ 54.429,-

